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HOJOVEC. V .. - CADILOvA, I.
K anamorfbe
map
Geodetický .a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 3. str.
53-57, 3 obr., lit. 15
Problém anamorf6zy
map z matematlckokartograflckého hlediska. Dosavadnl dUčl řešeni problému jejl teorie. Obecná teorie varlavalentnlch
zobrazeni
a vyvozeni jejich základnl
rovnice.
Rešení třldy pseudocylindrických
varlavalentních
zobrazeni,
dUčl při pady při volbě omezujlclch
podmlnek.
CIselné a grafické ukázky zlskané počltačem IQ 151. Možnosti dalšiho vývoje.
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CULEK, J. - MAREK, P.
Matematická
analýza terénnl
plochy
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 3, str.
57-63, 11 obr., 3 tab., lit. 12
Jednoduchá
počltačově
orientovaná
technologie
vyšetřeni
lokálniho
spádu, orientace,
plošného
obsahu
a slunečniho
ozářeni terénni plochy, realizované
na
jejlm náhradnim
mnohostěnu,
sestaveném
z trOjúhelnikových
elementO. Demonstruje
se postup automatizované tvorby příslušných
morfometrlckých
map a
perspektivniho
zobr.azeni terénni
plochy.

528.5:621.375.825
VACH, K. - POSPlSIL, J.
Návrh klasifikace
a obecné .metodologie zkoušek laserových přlstrojO
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 3, str.
63-66, 1 obr., lit. 15
Analýza
současně
prováděné
klasifikace
laserových
přistroj O a návrh nového zpOsobu. Doporučeni obecné
metodologie
zkoušek těchto přistrojO pro ziskáni jejich charakteristik.

681.31+657
GAPKO, L.
Monitorováni a účtováni systémových prostfedkO v prosUedi operačniho
systému RSX
Geodetický a kartografický
obzor, 36, 1990, Č. 3, str.
67-69, 1 obr., lit. 3
Automatizovaný
zpOsob sledováni spotřeby strojového
času v prostředí
operačniho
systému
RSX použltlm
programového
systému KMS. Implementace
systému
KMS do operačniho
systému RSX.
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MaTeMaTM"ecKMM aHBnM3 nnOlllB,IIM 'penbe~a
reoAe3H4ecKH~
101 KapTorpa~H4ecKH~
0630p,
36.
1990, N° 3, CTp. 57-63, 11 pMC., 3 Ta6., nHT. 12
npOcTall, paCC4HTaHHall Ha npHMeHeHHe 3BM TexHonorHlI onpeAeneHHlI MeCTHoro CKnOHa, opHeHTHpoBaHHlI, nnOlllaAH 101conHe4Horo OCBellleHHlI nOBepxHOCTH, cnpoeKTHpOBaHHOH Ha 3anaCHOH MHororpaHHHK. COCTaBneHHbl~ 1013
TpeyronbHblX 3neMeHTOB. ,lJ,eMOHcTpHpyeTclI nocneAOBaTenbHOCTb aBTOMaTH3HpoBaHHoro C03AaHHlI COOTBeTCTBYlOlllHX Mop~OMeTpH4eCKHX KapT 101nepcneKTHBHoro H306palKeH"'1I 3eM·
HO~ nOBepXHOCT•.•.
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III.

06111aR MeTO,llOnOrMlI nOBepoK
na3epHblx MHcTpVMeHToB

M KnaccM~MKa~MM

reoAe3M4ecKM~
M KapTorpa~H4ecKMH
0630p,
1990, N° 3, CTp. 63-66, 1 pMC., nMT. 15

36.

AHanH3 npMMeHlIeMo~ B HaCTOlllllee BpeMlI KnaCCHC1lHKa~HH na3epHblx HHcTpYMeHToB 101npeAnolKeHHe
HOBoro cnoc06a. PeKoMeHAa~HlI 06111eHMeTOAonorHH
nOBepoK 3THX HHcTpYMeHToB Anll nonY4eHHlI HX xa·
paKTepHcTHK.

681.31 +657
rAnKO,

n.

MOHMTopMHr M pac"eT CMCTeMHblX Cpe,llCTB B cpe,qe
OnepaQMOHHOH CMCTeMbl RSX
reoAe3H4ecKHH
101 KapTorpaC1lH4ecKHH 0630P,
1990, N° 3, CTp. 67-69, 1 pHC., nHT. 3

36.

ABToMaTH3HpoBaHHblH cnoc06 cnelKeHHlI 3a pacxo,110M MawHHHoro
BpeMeHH B cpeAe onepa~HOHHoH
CMCTeMbl RSX npH Hcnonb30BaHHH nporpaMMHOH
CMCTeMbl KMS.
I--1MnneMeHTa~HlI CHCTeMbl KMS
B onepa~HOHHYIO CHCTeMY RSX.
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HOIOVEC, V. - CADILOVÁ, I.
ZnI' Kartenanamorphose
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 3,
Selte 53-57, 3 Abb., Lit. 15
Das Problem der Kartenanamorphose
aus mathematlsch-kartographlscher
Hlnslcht.
Blsherlge
Telllllsungen des Problems Ihrer Theorle. Allgemelne Theorle
der varlavalenten
Abblldungen
und Ableltung
Ihrer
Grundglelchung.
Lllsung der Klasse von pseudozylln:
drlschen varlavalenten
Abblldungen,
TellflUle bel der
Wahl von begrenzenden
Bedlngungen.
Numerlsche
und graphlsche
Belsplele mlt Hllfe des Rechners IQ
151. Mllgllchkelten
der welteren
Entwlcklung.
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KapT

reoAe3M4ecKH~
M KapTorpa~H4ecKM~
0630P,
1990, N" 3, CTp. 53-·57, 3 pMC., M1T. 15
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np06neMa aHaMop~03a
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4aCT•.•4Horo peweH"'lI
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H306palKeHH~, 4aCTHble cnY4aH Bbl60pa ycnoBH~ orpaHH4eHHlI. 4HcneHHble 101rpa~H4eCKHe npHMepbl,
nonY4eHHble Ha 3BM
IQ-151. B03MOlKHOCTH AanbHeHwero pa3BHTHlI.
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CULEK, I. - MAREK, P.
Mathematische
Analyse der RelleffUiche
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 3,
Seite 57--63, 11 Abb., 3 Tab., Lit. 12
Elnfache
rechnergestiitzte
Technologie
der Auswertung des lokalen Geflllles, der Orlentierung,
des FIllchenlnhalts
und der Sonnenbescheinung
der Rellefflllche, dle an Ihrem aus Dreleckselementen
zusammengestellten
Ersatzpolyeder
reallslert
1st. Es wlrd dle
Prozedur der automatislerten
Blldung der respektiven
morphometrlschen
Karten
und der perspektlvlschen
Abblldung der Rellefflllche
demonstrlert.
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VACH, K. - POSplSIL, J.
AIIgemeine
Methodologle
der Testung
und Klasslflzierung
von Lasergeriiten
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 3,
Seite 63-66, 1 Abb., Lit. 15
Anal yse der gegenwllrtig
d urchgefUhrten
Klasslflzlerung von Lasergerllten
und Entwurf elnes neuen Verfahrens.
Empfehlung
elner allgemelnen
Methodologle
der Testung dleser Gerllte zur Erfassung
Ihrer Charakterlstlken.

681.31+657
GAPKO, L.
Monltorlng
and Accountlng
System Means under COnditions of the RSX Operation
System
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pp. 67-69, 1 flg., 3 ref.
Automated
method
of followlng
the machine
time
consumption
under conditions
of the RSX Operatlon
System tak Ing use of the KMS programme
system.
lmplementatlon
of the KMS system ln to the RSX
operatlon
system.

681.31+657
GAPKO, L.
Uberwachung
und Abrechnung
von Systemmitteln
lm
Berelch
der Operatlonssystems
RSX
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, Nr. 3,
Seite 67-69, 1 Abb., Lit. 3
Automatislertes
Verfahren
der Erfassung
des Maschinenzeitverbrauchs
lm Berelch des Operatlonssystems
RSX mit Hllfe des Pro!;rammsystems
J<jMS. Implementierung des Systems KMS lns Operationssystems
RSX.
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HOJOVEC, V. - CADILOvA, I.
De l'anamorphose
des cartes
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No.
pages 53-57, 3 i1lustrations,
15 blbliographles.

912.43
HOJOVEC, V. - CADILOvA, I.
On the Anamorphosls
of Maps
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pp. 53--57, 3 fig., 15 ref.
Problem of the anamorphosls
of maps from the mathematical-cartographlc
polnt
of view. A hitherto
partlal
solutlon of its theory. General theory of the
varlavalent
projectlons
and derlvation
of thelr baslc
aquatlon.
Solution of the class of pseudocylindrlcal
varlavalent
projections,
partial cases of chooslng the
Ilmltlng
condltlons.
Numerlcal
and graphlc
lllustratlons
galned
by means
of thc IQ 151 computer.
Posslblllties
of further
development.

3,

Le probléme
de I'anamorphose
des cartes du polnt
de vue mathématlcocartographleque.
La solution partlelle exlstante
du probléme
de sa théorle.
Théorle
générale
des projectlons
varlovalentes
et déductlon
de leur équation
de base. Solutlon
de la catégorle
des projectlons
pseudo-cyllndrlques
varlovalentes,
cas
partiels
émanant du choix de condltlons
restructives.
Spéclmens
numérlques
et graphlques
obtenus
par
I'ordlnateur
IQ 151. Posslbillté
ďévolutlon
ultérieure.
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CULEK, J. -- MAREK, P.
Analyse mathématique
de la surface du terrain
Geodetlck5- a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pages 57-63, 11 illustrations,
3 planches,
12 blbliographles.
Technologie
slmple ďlnvestigation
orientée
vers l'lnformatlque
ďune pente locale,
orlcntation,
contenu
superficlel
et ensollelllement
ďune surface du terraln,
réallsés
sur son polyédre
de rechange,
composé
ďélements
trlangulaires.
On démontre
le procédé
ďélaboration
automatisé
de cartes morphométrlques
et la projectlon
en perspective
de la surface
du
terraln.
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CULEK, J. - MAREK, P.
Mathematlcal
Analysls of the Terrain SurfaCe
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pp. 57-63, 11 flg., 3 tab., 12 ret.
Slmple computer-oriented
technology
of Inves!' 6atlng
the IODal slope, orlentatlon,
area and solar irradlatlon
of the terratn
surface,
carrled
out on lts reference
polyhedron,
complled
of trlangle
elements.
Process
of automated
creation
of correspondlng
morphometrtc maps and the perspective projection of the terraln
surface ls demonstrated.
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VACH, K - POSPISIL,
Méthodologle
générale
ďessais
et classification
des
appareils
laser
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pages 63-66, 1 illustratlon,
15 blbllographles.
Analyse de la classlflcatlon
slmultanée
des apparells
laser
et proposltlon
ďun
nouveau
procédé.
Recommandation
de la méthodologle
générale
ďessals
de ces apparells
en vue ďobtenlr
leurs caractérlstlques.

528.5:621.375.825
VACH, K. - POSPlSIL, J.
General
Methodology
of Tcstlng
and Classificatlng
Laser Instruments
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pp. 63-66, 1 fig., 15 ret.
Analysis
of contemporary
classification
of laser instruments
and proposal
of a new method.
Recommendlng
the general
methodology
of tests of these
instruments
in order to obtain their characterlstlcs.

681.31+657
GAPKO, L.
SurveiIlance
et enregistrement
de données comptables
relatives
aux ressources
de systeme
dans le milieu
du systeme
ďopératlon
RSX
Geodetický
a kartografický
obzor, 36, 1990, No. 3,
pages 67-69, 1 lllustration,
3 blbllographies.
Traitement
automatlsé
ďobservatlon
de dépenses
du
temps-machine
dans le mllieu du systéme d'opération
RSX par utillsatlon
du systeme
de programmatlon
KMS. Incorporatlon
du systéme
KMS au systéme
ďopération
RSX.
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FSv ČVUT v Praze,
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1. Problém anamorfózy, praktický význam
Anamorfóza mapy znamená v poslední době důležitý
a zajímavý, do šíře problematiky značně rozsáhlý úkol
především tematické kartografie. Přesto však současná
literatura vykazuje pouze dílčí práce, které nejsou
souhrnně zpracovány do ucelenějšího výkladu. Poměrně rozsáhlá literatura 20. století v dané oblasti je
uvedena v práci [1]. Je tedy právem možno souhlasit
s konstatováním sovětských autorů v lit. [14], že rozpracování anamorfózy je jedním z nejbližších úkolů
matematické kartografie, neboť "tradiční kartografická zobrazení nemohou být při vydávání anamorfovaných map, charakterizovaných
zvláštními podmínkami zobrazení užita, a proto je nutné rozpracovat
nová zobrazení."
Již samotná definice pojmu činí určité potíže. Např.
MURDYCH v práci [9] uvádí pojem anamorfóza
mapy do spojitosti se známým pojmem transformace
mapy. Pod pojmem anamorfóza rozumí takovou transformaci, jíž by bylo umožněno účinnější kartografické
vyjádření určitých jevů.

U městských plánů dochází po anomorfóze k proměnnému měřítku, jak podrobně popisuje MURDYCH
v lit. [9], [10], [II], na stránkách GaKO pak (aniž by
bylo o anamorfóze explicitně mluveno) při užití automatizace HÁJEK a DOLUVODSKÁ v lit. [3].
l\fURDYCH vedle anamorfóz "pravých" mluví i o anamorfózách "nepra vých" (tzv. pseudoanamorfózách),
kdy nejde o transformaci geometricky definovanou
nebo o transformaci celé plochy mapy či plánu, ale
jen vybraných prvků.
Historie vývoje snah transformace mapy je podrobně uvedena např. v lit. [1], [9]. Základy analytickému
řešení anamorfóz položil již v roce 1961 TOBLER
[13].
VASILEVSKIJ [15] se snaží dát anamorfovaným
mapám pevný matematický základ. Výsledkem je
zvláštní druh zobrazení, které je těsně spjato se speciálním obsahemmapy.Jedná se o tzv.v aria valen tní
zobrazení, kdy plochy odpovídají kvantitě některých
jiných geografických jevů. Jedná-li se o úměrnost
s počtem obyvatelstva, pak autor nazývá mapy
ekvidemickými.
Protože Vasilevského myšlenka je
založena na anamorfóze zobrazení, může být ztěžována vědecká konfrontace různých jevů růzností vzniklých výsledků transformací.
Vývody Vasilevského matematicky rozvádí BUGAJEVSKI.J [l] a užívá jeho vzorce pro základní typy

variavalentních zobrazení azimutálních (zachovávajících azimut z libovolného bodu na centrální bod)
a pseudocylindrických (zachovávajících navíc konformitu zobrazení na nekonečně malých plochách) [15].
Základní vzorce obsahují funkci P, charakterizující
rozložení znázorňovaného jevu plochou (plošným
zkreslením) v uzavřeném místě.
Základní vzorce pro pseudocylindrické variavalentní
zobrazení mají tvar

x = f VPdx,
y = S VPdy.

(1)

Protože odvození Vasilevského rovnic (1) nebylo
v autorovi dostupné literatuře nalezeno, uvedeme pro
posouzení obecnosti řešení jejich vznik. Obecně platí
pro transformaci zobrazení

X = F(x,

y),

= G(x,

y).

Y
Podle [7] platí

l!'uGv -l!'vGu

= P cos U ,

kde indexy jsou označeny parciální derivace podle
zeměpisných souřadnic U, V na kulové referenční ploše
o jedničkovém poloměru a P je plošné zkreslení variavalentního zobrazení (charakteristická funkce). Přitom
zobrazovací rovnice původního zobrazení mají obecný
tvar
x =f(U,

y

=

V),

g(U, V).

Gu

+ l!'1Jgu,
= l!'",fv + l!'ygv ,
= G",fu + Gugu ,

Gv

= G",fv

l!'u
Fv

= F",fu

+ Gvgv

(5)

a po úpravě
(l!'PlI -

FP",) (fugv - f,gu)

= P cos U.

(6)

Podle požadavku ekvivalence původního zobrazení je
fugy - fvgc

=

cos U

a tedy musí být

Vasilevskij uvažuje zobrazení pseudocylindrické (výchozí i odvozované), v němž musí platit l!'u = O a tedy
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podmínka konformity v nekonečně malém okolí bodu,
kde obecně podle (2)

+ F dy
= G.,dx + G dy.

dX = F.,dx

1I

dY

1I

Pseudocylindrická zobrazení je možno pokládat za
podtřídu zobrazení variavalentních,
protože platí

,
(10)

Pro konformitu platí Cauchy-Riemannovy
rovnice,
podle nichž F = G1I, Fy = -G.,. Protože u pseudocylindrického ~obrazení F1I = 0, ted~rovněž G., = 0,
bude rov. (9) F; = P a tedy F., = P, potom rovněž
Gy =
Tedy

V

VF.

4. Pseudocylindrická variavalentni zobrazení

a tedy fv

=

O. Bude pak rov. (12)
fu(l.

zobrazeni

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, můžeme variavalentní zobrazení považovat za takové zobrazení, které z matematicko-kartografického
hlediska splňuje
požadavek na předem daný průběh plošného zkreslení
P. Ten bude zpravidla vyjádřen polynomem vyššího
stupně v zeměpisné šířce U a zeměpisné délce V, jehož
koeficienty určíme ze známých hodnot charakteristické
funkce v daných bodech. V takovém případě je tedy
úloha nalezení polynomu pro plošné zkreslení dovedena
k řešení systému lineárních (v hledaných koeficientech) rovnic, což při použití soudobé výpočetní techniky není jistě problémem. Je tedy možno naši úlohu
formulovat tak, že hledáme rovnice (4) tak, aby byl
splněn požadavek na plošné zkreslení
=

P cos U ,

(15)

fu

čímž jsou rov. (1) dokázány. Přitom charakteristickou
funkcí je plošné zkreslení P.
Popsanou Bugajevského anamorfózu (Mercator:Sansonova zobrazení) je možno nazvat matematIckou
transformací, přetvořením daného zobrazení pro sledovaný cíl matematickou cestou, tedy "nepřímým"
způsobem. Protože však získaný výsledek je "čistým"
(klasickým) matematicko-kartografickým
zobrazením,
je možno uvažovat i o "přímém" způsobu získání
kartografických zobrazení, splňujících žádané podmínky, např. průběh plošného zkreslení podle předepsané
funkce. Pro "nepřímé" způsoby je samozřejmě možno
použít a dále rozpracovat hlavní myšlenku práce [6J,
metody transformace ekvivalentních zobrazení. V dalším ukážeme uvedený "přímý" způsob, dalšímu rozvoji "nepřímých" řešení metodou transformace se budeme věnovat v práci pozdější.

fuGy - fyGu

pseudocylind-

(Iv = cos U P.

= fVPdy,

3. Přímé řešeni variavalentniho

(14)

což je základní rovnice variavalentních
rických zobrazení. Tedy platí

x = fVFdx,
Y

= P cos U ,

(12)

jehož specifikací pro ekvivalentní zobrazení při P = 1
dostáváme rov. (7). Pro naši základní
rovnici
(12) variavalentních zobrazení uvažujeme P(U, V) za
charakteristickou funkci již určenou, takže úkolem je
najít funkcef,
(I pro rov. (4).
Základní rovnice (12) je parciální diferenciální rovnicí pro dvě hledané funkce dvou nezávisle proměnných.
Řešení samozřejmě není jednoznačné. Je např. možné
analogicky k práci [5J volit funkcefu,fy.
Pak rov. (12)
je nehomogenní lineární rovnicí prvního řádu ve dvou
nezávisle proměnných. Vzhledem ke složitosti řešení
takového obecného případu ukážeme jenom řešení dílčí,
ovšem s přihlednutím k praktickému významu.

Protože podle (13) fu je funkcí pouze zeměpisné šířky,
bude
y

= .cos U f P(U, V) dV
fu

+ H(U).

(16)

Rovnice (13), (16) jsou zobrazovacími rovnicemi pro
hledané zobrazení s požadovaným průběhem plošného
zkreslení. V nich funkcef, H nejsou zatím určeny, z čehož je opět patrna nedourčenost řešení v tomto dílčím
případě. Z praktického hlediska však je možno požadovat symetrii
podle
středního
poledníku,
takže funkce y v rov. (16) musí být v zeměpisné délce
lichou funkcí. Potom H (U) = O; dále funkci P (U, V)
je třeba uvažovat jako funkci sudou v zeměpisné délce.
Budeme-li v některých případech požadovat symetrii podle rovníku,
pak musí volená funkce f(U)
v rov. (13) být lichou v zeměpisné šířce; aby pak funkce y v rov. (16) byla v zeměpisné šířce sudou funkcí,
musí funkce H(U) i P(U, V) být sudou v zeměpisné
šířce. Pro požadavek symetrie
podle středního
poledníku
i rovníku tedy souhrnně platí, že
= 0, f( U) je lichá v zeměpisné šířce, P( U, V) mUSIbyt
sudá v zeměpisné šířce i délce.

HC'!)=:

4.1 Omezení

podmínkou

P

= P(U)

Bude-li charakteristika - plošné zkreslení - funkcí
pouze zeměpisné šířky, pak vedle (13) platí zobrazovací rovnice
y = P(U) cos U V
fu

+ H(U).

(17)

Takový případ při položení funkce H( U) rovné nule
pro požadovanou symetri~ p~dl~vst~e~ní~o pol~dník~
i rovníku je svou obecnostI neJbhze resem BugaJevskeho [lJ s tím, že námi uváděný případ obsahuje ještě
volnou funkci f( U). Bugajevského řešení totiž vychází
z obecných rovnic Vasilevského [15J, které - jak bylo
ukázáno - při anamorfóze uVilžují konformitu v nekonečně malém okolí bodu.
4.2 Omezení

podmínkou

P

= 1

Pro úplnost uvádíme, že položením podmínky ekv:ivalence v rov. (16) dostáváme podtřídu pseudocylmdrických
ekvivalentních
zobrazení,
kde spolu
s rovnicí (13) platí
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Uvedené rovnice souhlasí s rovnicemi, které našel
KA VRAJSKIJ. Tím je též ověřena správnost našich
obecnějších výsledků.
Položíme-li dále v rov. (13) funkci f(U) = U, pak
dostáváme pE H( U) ~= O pro uvedenou symetrii
U,

x=

což jsou rovnice pseudocylindrického
nova zobrazení.

Mercator-Sanso-

ULcíúhlového zkreslení v dané oblasti (což je prakticky
opět nalezení nezkreslené rovnoběžky a pod. Pro daný
účel je zř-ejml' zobrazení vhodné z kartometrického
hlediska, protože charakteristiku P je možno zjišťovat
rychle podle (20) odměřením úsekú (úseček) z mapy či
jednoduchou výpočetní technikou. Z hlediska tvaru
zeměpisné sítě je zřejmě přijatelná myšlenka takového
jednóduchého zobrazení s požadovaným plošným
zkreslením spíše pro menší územní celky, nikoliv pro
planisféry.

5. Číselné ukázky
V práci [2] jsou uvedeny mimo jiné některé číselné
ukázky pro případy z odst. 4.1. Byla užita Bugajevského aplikace pro severní část Atlantického oceánu při
užití plošného zkreslení pro kartografický ukazatel,
kterým je střední šířková hustota vody. Hodnoty jsou
převzaty z [12]. Volbou sudého polynomu v zeměpisné
šířce U (pro symetrii zobrazení podle rovníku) pro plošné zkreslení P
P(U)

Obr. 1 Pseudocylindrické
zovací rovnice x

4.3 Specifikace

variavalentni

zobrazeni, zobra-

"jednoduchá"

Je z názoru zřejmé, že minimalizace zkreslení úhlu mezi poledníkem a rovnoběžkou vede ke zobrazení "jednoduchému" válcovému, tedy ke zobrazení"ortogonálnímu. Podle rov. (17) musí být y pouze funkcí V,
takže pE zvolené konstantě k platí

x

1

=

= P{ U)

cos U

= O

a pak opět při H(U)

ao

+ a2U2 + a4U4 + a6U6 + a U8
8

kf

Y

=

ao =

1,

a2

=

0,2095,

a.

=

a6

=

a8

=

kV,

což jsou rovnice jednoduchého
válcového
variavalentního
zo brazení, z nichž volbou plošného
zkreslení P(U) dostáváme konkrétní zobrazení. A priori může být vysloven na funkci P( U) nárok pouze na
základě požadovaných symetrií nejčastěji tak, aby
P( U) byla funkce v zeměpisné šířce sudá.
Konstantu k je možno určit z různých podmínek,
např. klasíckým způsobem [7] z podmínky nezkresleného rovníku nebo dané rovnoběžky, příp. minimali-

-0,3410,
0,3709,
-0,1515.

V dalším uvedeme číselné výsledky při omezení podle
odst. 4.1, kde položíme v rov. (17) funkci H(U) = O
při podmínce symetrie zobrazení podle středního poledníku. Jednotlivá pseudocylindrická zobrazení rozlišíme podle funkce f(U) v rov. (13). Ve všech následujících případech bylo užito počítače IQ 151 1t připojené grafické jednotky XY 4131. Programová dokumentace je v práci [2].
5.1 Pseudocylindrické
ní při volbě f(U)

P( U) cos UdU,

(22)

snadno podle známých hodnot střední šířkové hustoty
vody vypočtcmc na kapesním počítači řešením pěti
rovnic o pěti neznámých koeficienty

= U, y = P( U) cos U. V

na zobrazení

k.ff'

c=

==

variavalentní
U

zobraze-

Volba značí nezkreslený střední poledník. Při symetrii
podle středního poledníku i rovníku jsou tedy zobrazovací rovnice
x= U,
y

= P(U) cos U. V,

(23)

kde P(U) značí funkci podle (22). Kresba sítě je pro
názor s ekvideformátami extrémního úhlového zkreslení uvedena v obr. 1, kresleném (platí i pro obr. 2
a obr. 3) vzhledem k symetrii podle středního poledniku a rovníku pouze pro čtvrtinu zobrazovaného
území.
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5.2 Pseudocylindrické
zení při volběf(U)

variavalentní

zobra.

= kU

ka = 0,0044. Kresba sítě s ekvideformátami
ho úhlového zkreslení je uvedena v obr. 3.

extrémní-

Volba je provedena opět vzhledt-m k požadované symetrii podle středního poledníku i rovníku, takže zobrazovací rovnice jsou

Y

1

= k P(U) cos U. V

s funkcí P( U) opět podle (22). Pro dourčení zobrazovacích rovnic koeficientem k je možno užít např. minimalizace globálního kritéria pro extrémní úhlové
zkreslení Llw pro zobrazovanou oblast pcdle [6]. V citované práci je též uvedena graficko-analytická metoda
pro získání volného koeficientu, odpovídajícího optimálnímu průběhu Llw, proto zde uvedeme pouze
výsledek z práce [2], daný hodnotou k = 1,0167.
Charakteristická hodnota ~Llw pro uvažovaný geografický lichoběžník byla počítána pro experimentálně
nalezený interval uzlových bodů geografické sítě 10°.
Kresba sítě a ekvideformát extrémního úhlového
zkreslení je uvedena v obr. 2.

Obr. 3 Pseudocylindrické
variavalentní
zobrazovací rovnice
x
y

= 1,0089 U

=

+ 0,0044

zobrazení,

ua

P(U) cos U
1,0089
0,01321 U2 V.

+

6. Závěr, možnosti dalšiho vývoje

Obr. 2 Pseudocylindrické variavalentní zobrazení, zobrazovací rovnice x = 1,0167 U,
y = 0,9836 P(U) cos U. V

5.3 Pseudocylindrické
variavalentní
zení při volbě f(U) = klU + ka[J3

zobra-

Volba je provedena opět s ohledem na dříve uvedenou
symetrii a zobrazovací rovnice jsou
x
_
y -

= kl U

+ kaua

Problematika anamorfózy mapy se dostává v poslední
době hlavně v souvislosti se stoupajícím významem
tematických map do popředí v oblasti matematické
kartografie, o čemž svědčí dosavadní literatura. Obzvláště tzv. variavalentní
zobrazení nabývají na
významu. Uvedená práce je příspěvkem k řešení,
zdaleka však nevyčerpává všechny možnosti. Např.
numerické zjišťování hodnot volných koeficientú, počítaných v naší práci z podmínky minimalizace globálního kritéria pro extrémní úhlové zkreslení, je plně
oprávněné pro ekvivalentní zobrazení, diskutabilní
však pro :variavalentní zobrazení. Numerické experimenty, které je vždy třeba provést, ukazují v našich
třech případech, že zvyšování stupně polynomu pro
volnou funkci nemá praktický význam, výsledek
z odst. 5.1, příp. 5.2 je třeba pokládat za vyhovující.
Naši teorii v uvedené práci je možno pokládat za
obecnou teorii variavalentních zobrazení a proto skýtající celou řadu konkrétních možností dalšího rozvoje.
Na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze bude proto její rozvoj výzkumně sledován při využití prací diplomních i prací studentské
vědecké činnosti.

,
LITERATURA:

P(U) cos U V
kl
3kaU2

+

s funkcí P( U) podle (22). Koeficienty kl, ka je možno
určit např. metodou hledání minima ~Llw na "topografické ploše Llw" s osami kl, ka užitou v [4]. Numerický
postup a výsledky jsou uvedeny v [2]. Je kl = 1,0089,

[1] BUGAJEVSKIJ, JU. L.: Variavalentnaja projek- .
cija tipa psevdocilindričeskoj dlja anamorfirova~nych kart. Izvěstija Vysšich učebnych zavedemJ,
geodezijaiaerofotosjemka,1987,č.
1, str. 100-107.
[2] ČADILOV A,!.: Anamorfóza mapy a její fešení.

1990/56

[Diplomová práce.]
Stavební fakulta.

Praha

1989. 40 s., CVUT.

Geodetický a kartografický obzor
ročnfk 36/78, 1990, ~fsl0 3
57

[3] HÁJEK, M. - DOLUVODSKÁ, 1.: Tvorba mapy
Bratislavy v dynamickej mierke. Geodetický a kar·
tografický obzor, 33 (75), 1987, č. 9, s. 241-245.
[4] HOJOVEC, V.: Některé možnosti získání nových
ekvivalentních zobrazení. Geodetický a kartogra·
fický obzor, 30 (72), 1984, č. 1, s. 2-5.
[5] HOJOVEC, V.: On the General Theory of Equiva·
lent Projection. Studia geophysica et geodaetica,
28, 1984, Č. 4, s. 350-359.
[6] ROJOVEC, V.: Optimalizace ekvivalentních zobra·
zení z hlediska zkreslení. Geodetický a kartografický
obzor, 33 (75), 1987, Č. 9, s. 258-265.
[7] HOJOVEC, V. a kOl.: Kartografie. Praha, GKP,
n. p., 1987, 660 s.
[8] MESČERJAKOV, G. A.: Teoretičeskije osnovy matematičeskoj kartografii.Moskva,IzdateIstvo Nedra
1968. 160s.
[9] MURDYCH, Z.: K otázce ptedmětua klasifikace
metod anamorfózy mapy. Acta Universitatis Ca·
rolinae, XI, 1976, s. 97-105.
[10] MURDYCR, Z.: Metody anamorfózy městs~ých
plánů. Acta Universitatis Carolinae, I-II,
1971,
s. 111-118.

[11] MURDYCH, Z.: Možnosti přehledného kartografického znázorňování dopravní dostupnosti na příkladech slovenských krajů. Geografický časopis,
1973, Č. 1, s. 47-53.
[12] ST:!1:PANOV,V. N.: Okeanosfera. Moskva, Mysl
1983. 172 s.
[13] TOBLER, W. R.: Geographic Area and Map
Projections, The Geographical Review, 53, 1963,
s.59-78.
[14] VACRRAMEJEVA, L. A. - BUGAJEVSKlJ, L.
M.: Sostojanije i tendencii razvitija matematičeskoj
kartografii. Izvestija vyššich učebnych zavedenij,
geodezije i aerofotosjemka, 1988, Č. 4, s. 110-115.
[15] VASILEVSKIJ, L. 1.: Anamorfirovannyje karty
pereměnnovo masštaba i ich primeněnije v ekonomičeskoj kartografii. In: Novoje v těmatike i me·
todach sostavlenija ekonomičeskich kart. Moskva,
Nauka 1970, s. 27-37.
Do redakce došlo: 8. H. 1989
Lektoroval:
Ing. Jan Neumann, CSc.,
ÚTIA ČSAV, Praha

Ing. Jaroslav Culek, CSc.,
geodézie FAST VUT v Brně,
Ing. Pavel Marek,
Moravské naftové doly, k. p., Hodonín
katedra

Digitální model reliéfu (DMR), který umožňuje číselně
vyjádřit tvar nepravidelné terénní plochy, je již po několik desetiletí středem zájmu mnoha odborníků znej·
různějších profesí, jak o tom svědčí desítky titulů
publikací. I u nás se této otázce věnovalo již mnoho
pozornosti, např. [1], [2]. Přehled sledovaných aktivit,
jejich utřídění a výhled možné budoucí aplikace jejich
výsledků v našich podmínkách byl v poslední době
podán v [3].
Pomocí vyspělé počítačové techniky lze DMR využít
jako informační báze pro automatizované
řešení
mnoha prostorových úloh týkajících se různých jevů
a objektů, pozorovatelných na zemském povrchu.
Nepravidelná terénní plocha bývá v těchto případech
nahrazena velkým množstvím jednoduchých, matematicky dobře definovatelných elementů, tj. čtverců
nebo trojúhelníků pravidelného či obecného tvaru.
Základní údaje o těchto elementech, tj. poloha i výška
jejich vrcholů ve zvoleném souřadnicovém i výškovém
systému, mohou být přitom získány různým způsobem: přímým zaměřením v terénu, odměřováním na
prostorovém f<Jtogrammetrickém modelu zkoumaného
území nebo i kartometricky odsunutím z mapy vhod·
ného měřítka.
Vzhledem k tomu, že si zpracování DMR klade nemalé intelektuální a technologické požadavky, bylo
praktické využití tohoto moderního způsobu studia
reliéfu u nás zatím značně omezené. V následujících

odstavcích proto informujeme o jedné jednoduché formě aplikace této metody na zcela konkrétním případě,
a to za použití široce dostupné výpočetní i zobrazovací
techniky. V rámci zpracování diplomové práce [4]
na katedře geodézie VUT FA8T v Brně byla tato metoda ověřena na zajímavé a geomorfologicky bohaté
lokalitě, nalézající se na severním okraji brněnské
aglomerace. Jedná se o údolí horního toku Ponávky,
na němž má být v budoucnu vybudováno velké rekreační středisko; výsledky této práce mohou být proto použity v úvodním projektu tohoto díla.
K získání základních údajů bylo v našem případě
použito Technickohospodářské mapy (THM) - Blansko 9-5 v měřítku 1: 5000. Zájmové území zobrazené
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C1s. troj.

Maxim. spád
(Y %)

Maxim. spád
(Y gr)

I

Směrn1k
spádu
(Y gr)

Skutečná
plocha
(Y m")

Průmět
plochY
(Y m")

Ozářeni
plochy
(oos'P)

310,14
303,11

16625
25307

16606
25266

0,2419
0,2354

-

stln

I
2

4,81
5,69

12

33,50

21,72

340,66

2935

2766

0,0000

vlastní

69

27,50

17,08

308,45

4660

4493

0,0000

vržený

3,06
3,62

v uvedené mapě bylo rozděleno na 269 nepravidelných
trojúhelníků; tak byla jeho terénní plocha nahrazena
mnohostěnem, jehož jednotlivé trojúhelníky se co nejlépe přimykají dané topografické ploše (obr. I). Správné navržení této trojúhelníkové sítě má velký význam,
neboť ovlivňuje v dalším přesnost konečných výsledků
a samozřejmě také hospodárnost celého procesu. Při
konkrétním vymezování jednotlivých trojúhelníků
bylo proto třeba postupovat uvážlivě a to zejména na
těch místech, kde se křivost topografické plochy rychle
mění, např. ve vrcholových partiích a v sedlech; na
pokrytí těchto útvarů bylo zpravidla třeba většího
počtu menších trojúhelníků. V našem případě bylo navržení trojúhelníkové sítě do značné míry usnadněno
tím, že se jedná o území s dosti ostře vyvinutými
hranami. Řídili jsme se nakonec požadavkem, aby
vrstevnice na ploše jednoho trojúhelníka si zachovávaly zhruba stejný rozestup i směr.
Pomocí vektorového digitalizátoru se pak z daného
podkladu odměřovaly souřadnice x a y vrcholů jednotlivých trojúhelníků a tyto byly převáděny podobnostní
transformací do S-JTSK s přesností 0,1 m. Nadmořské
výšky z se získávaly vizuální interpolací z vrstevnic se
stejnou přesností 0,1 m. Po očíslování všech trojúhelníků byl z pravoúhlých souřadnic x, y, z jejich vrcholů
a ze systematického předpisu přiřazení vrcholů jednotlivým trojúhelníkům vytvořen soubor dat DMR,
který byl již vhodný pro načtení počítačem.
Tento soubor dat byl pak dále zpracován početně
i graficky třemi výpočetními programy napsanými
v jazyce FORTRAN.Výpočet byl proveden na počítači
ADT 4500 a grafické zpracování na kreslicím stole
DIGIGRAF D3G. Kapacita paměti použitého počítače
umožňuje pracovat až s 270 trojúhelníky terénní plochy. Styčné strany sousedních trojúhelníků však postačí registrovat jen jednou; tím se zmenší počet
zadávaných údajů natolik, že program může zpracovat
najednou území o rozsahu více než 500 trojúhelníků.
V dalším v krátkosti popíšeme jednotlivé programy
a to:
a) program pro výpočet základních morfometrických
charakteristik reliéfu terénu,
b) program pro grafické znázornění těchto charakteristik,
c) program pro perspektivní znázornění terénního
reliéfu.

-

2. Program pro výpoěet základních morfometrických
charakteristik reliéfu terénu
Tento program počítá základní morfometrické charakteristiky jednotlivých trojúhelníků, tj. spád, orientaci,
plošný obsah a zároveň uskutečňuje jejich klasifikaci
podle zadaných kritérií. Program dále řeší úlohu slunečního ozáření jednotlivých elementů, příp. jejich
zastínění k zadanému datu a hodině.

2.1 Spád

troj úhelníků

Rovina trojúhelníka
nicí:

v prostoru (obr. 2) je dána rov-

pncemž koeficienty A, B, O představují souřadnice
normálového vektoru ;; roviny trojúhelníka a absolutní člen D charakterizuje jeho umístění ve svazku
rovnoběžných rovin. Souřadnice vektoru se získají
řešením tří rovnic (2.1), do kterých se dosadí souřadni.
ce tří vrcholů daného trojúhelníka. Úhel cp, který
svírá rovina trojúhelníka s vodorovnou rovinou, je dán
vztahem:
O

cos cp

=

VA2

+ B2 + 02

Hodnota spádu cp se tiskne ve výsledné tabulce (ukázka
viz tab. 1) jednak v %, jednak v gradech.
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2.2 Směrník

spádnice

2.5 Zastínění

trojúhelníků

Určuje orientaci plochy trojúhelníka vzhledem k osám
souřadnicového systému JTSK a počítá se ze souřadnic A, B normálového vektoru podle rovnice:
B

(1

trojúhelníků

Podle obr. 3 je plocha trojúhelníka ve vlastním stínu
tehdy, jestliže K < O a tudíž 1p > 90°. V takovém
případě se tiskne v 8. slou~ci tab. 1 u příslušného
trojúhelníka stín "VLASTNI".

= arc tg A .

Hodnota směrníku (1 se udává v gradech a tiskne se ve
4. sloupci zmíněné tabulky.
2.3 Plošná

výměra

trojúhelníků

Plocha P ortogonálního průmětu trojúhelníka do vodorovné roviny se počítá ze známého Heronova vzorce:
P

=

V 8(8 -

a) (8 -

b) (8 -

(2.4)

c) ,

kde a, b, c jsou délky stran trojúhelníka a 8 = a

+: +

Skutečná plošná výměra nakloněného trojúhelníka
se vypočte ze vzorce:

P
Ps = --,

cos q;

c.
Ps

(2.5)

kde úhel q; je spád trojúhelníka (2.2). Obě uvedené
plochy vypočtené podle (2.4) a (2.5) se udávají v m2
a tisknou se v 5. a 6. sloupci tabulky 1.

Program však umožňuje i řešení úlohy určení zastínění jednotlivých trojúhelníků stínem vrženým. Tato
úloha se řeší pomocí známého směrového vektoru
průvodiče Slunce
a těžiště trojúhelníka nacházejícího se ve vrženém stínu. Výpočet proběhne pro každý
trojúhelník tak, že pomocí souřadnic těžiště trojúhelníka XI, YT, ZT a vektoru
se určí nejprve polopřímka
PI v parametrických rovnicích:

va

2.4 Ozáření

trojúhelníků

va

Sluncem

O poloze každého trojúhelníka vůči Slunci a tedy o jeho
ozáření v daný okamžik rozhoduje koeficient K =. cos
1p, přičemž 1p je úhel, který svírá směrový vektor VA
průvodiče Slunce s normálovým vektorem li roviny
zkoumaného trojúhelníka (viz obr. 2). Vypočtená hodnota koeficientu K se tiskne v 7. sloupci výsledné tabulky.
K tomuto výpočtu je třeba samozřejmě znát polohu
Slunce na obloze k zadanému datu a hodině a vyjádřit
ji pravoúhlými souřadnicemi (v S-JTSK) vektoru VA
průvodiče Slunce. Tento úkol se řeší na základě okamžiku expozice trojúhelníka ke Slunci (měsíc, den, hodina), deklinace Slunce, přibližné zeměpisné šířky zkoumané lokality a pravoúhlých souřadnic libovolného
bodu v této lokalitě.
Pravoúhlé souřadnice vektoru VA se podle od'Vození
v [4] vypočtou z rovnic:
Xo

= cos (10 cos h

za

= sin h,

kde (10 je směrník průvodiče Slunce a h je výška
Slunce nad obzorem. Intenzita ozáření každého trojúhelníka je dána koeficientem K E <O, 1), který se
vypočte ze vztahu:

K =

+ BYo + OZo
+ 02). (Xt + yt + ZZo)

. AXo

V (A2 + B2

X

=

Y

= YT

z

=

Xl'

ZT

+

rXo

+ r Yo;
+ rZo·

r

E <O (0)

(2.8)

Strana libovolného trojúhelníka == P2 je dána body
PI (Xl' YI)' P2 (X2, Y2) a má parametrické rovnice:

=

Y

= YI + t(Y2 - YI); t E <0,1)

z =
Porovnáním

+ t(X2

X

Xl

Zl

-

Xl)

(2.9)

+ t(Z2-ZI)'

rovnic (2.8) a (2.9) dostaneme:
XT

YT
Zl'

+ r Xo
+ r Yo
+ rZo

+ t(x
= YI + t(Y2 - YI)
= + t(Z2-ZI)'
=

Xl

2 -

Xl)

Zl

Řešením prvních 2 rovnic (2.10) dostaneme parametry t, r odpovídající průsečíku Pr průmětu polopřímky PI S průmětem přímky P2 (obr. 4). Ze všech případů
průsečíků obou přímek vyhledáme však jen ty, v nichž
průsečík padl dovnitř úsečky PIP2, tj. kdy r E (O, (0)
a t E <0,1). V tomto případě vypočteme výšky Za a Zb
nad průsečíkem Pr v průmětně (obr. 5). Tyto souřadnice se vypočtou z třetí rovnice (2.10) pro z-ovou souřadnici dosazením parametrů t, r. Jak vyplývá z obr. 5,
těžiště zkoumaného trojúhelníka leží ve vrženém stínu,
je-li Za < Zb'
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Interval
(v %)

Čísla trojúhelníků,
jejich! spád je v intervalu

(A,B)

(A,B)

<0,3)

7,9,11,13,20,21,22,

(3,6)

I, 2, 3, 10, 59, 60, 72 ......

(50,60)

92, 169, 192, 202

o

••••

Součet ploch
(vm')

172.942
186.597

- Čísla všech trojúhelníků (nejlépe na průsvitku)
pro orientaci v ostatních kresbách, kam se tato čísla
kvůli přeplnění kresby nepíší.
- Šipky ve směru spádnice. Vykreslené šipky vyznačují směr spádu trojúhelníka a zobrazují se v jeho
těžišti. Jsou dobrým doplňkem kresby vyjadřující
ozáření a zastínění plochy. Tímto zákresem se umožňuje lepšípřehled o orientaci svahů vzhledemke světovým
stranám.

18.106

Takto se porovnává těžiště každého trojúhelníka se
stranami všech trojúhelníků v dané lokalitě. Pro případ Za:S;; Zb se vytiskne! 8. sloupci příslušného trojúhelníka stín "VRŽENY", jak je zřejmé z tab. 1.
2.6 Kla.sifikace

troj úhelníků

Program nakonec roztřídí všechny trojúhelníky do
souborů podle spádu směrníku spádnice v určitých intervalech. V tab. 2 je ukázka roztřídění trojúhelníků
- Šrafy kolmo na směr spádu s hustotou úměrnou
velikosti spádu. Hustota šraf se počítá pro každý trojúhelník zvlášť podle vztahu:
R = 60/cp

%'

(3.1)

kde R je rozestup čar v mm, cp je spád trojúheIiúka.
Toto šrafování vytváří v trojúhelníkových plochách
jakési "hranaté vrstevnice" (obr. 6).

podle spádu v % do 21 souborů, jejichž intervaly jsou
dány mezemi (v %):
0,3,6, 10, 15,... 600,999. Nakonec se vytiskne s intervaly a čísly trojúhelníků součet ploch jednotlivých
elementů v daném intervalu.
Podobně se roztřídí všechny trojúhelníky s ohledem
na expozicike světovým stranám do 8 souborů. Intervaly mají zde rozsah 50 gradů se středy O,50, 100,...
350g• Po tomto roztřídění se vytiskne interval a světová strana, ke které jsou trojúhelníky přibližně orien.
továny, dále čísla trojúhelníků, jejichž směrník spád.
nice patří do daného intervalu a konečně opět součet
všech ploch trojúhelníků v daném intervalu. Ukázka
tohoto roztřídění je v tab. 3.
3. Program pro grafické znázorněni morfometrických
charakteristik reliéfu terénu
Tento program zprostředkuje grafickou interpretaci
předchozího programu na kreslicím stole DIGIGRAF
D3G. Umožňuje vykreslit:
- Trojúhelníkovou síť pro rozlišení jednotlivých
elementárních ploch a ke zvýraznění ostatních zá·
kresů.

Interval
(v gr)
(A,B)

Svě·
tová
strana

(375,25)
(25,75)
(75,125)

J
JZ
Z
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- Šrafování podle intenzity ozáření. Jednotlivé
trojúhelníky jsou v tomto případě šrafovány ve směru
dopadajících paprsků s hustotou čar podle vztahu:

kde R je rozestup šraf v mm a K koeficient ozáření
(2.7). Koeficienty ve vzorci jsou voleny tak, aby pro
úhel1fJ = 90° byl rozestup šraf minimálně 0,5 mm a pro
1fJ= 60° 10 mm. Trojúhelníky ve stínu se nešrafují.
Pro lepší odlišení se pro tuto kresbu v originálu volí
barva, červená (obr. 7).

formu svislých řezů modelem terénu, které jsou vedeny
kolmo na zvolený směr pohledu. Při kresbě jednotlivých řezů se uvažuje i viditelnost jejich úseků. Uživa·
tel programu si zvolí parametry pohledu, které zadává
přímo na terminál počítače. Tyto volitelné parametry
jsou:
- Směr pohledu, který může být buď rovnoběžný
s jednotlivými osami souřadnicové soustavy nebo se od
nich může odchylovat o libovolný úhel ťX.
- Vzdálenost pozorovatele,
středu prvního řezu terénem.

jež se udává v m od

- Měřítkové číslo kresby, které však platí jen pro
střed prvního profilu (v ostatních případech se díky
perspektivě mění). Po zadání tohoto čísla program sám
rozhodne, zda se profil "vejde" do ka-pacity paměti.
V záporném případě žádá zadání většího měřítkového
čísla.
- Interval mezi jednotlivými profily v metrech.
S ohledem na délku doby zpracování a sílu čáry kresby
je vhodné volit hustoty profilů tak, aby ve výsledné
kresbě byly profilové čáry v odlehlosti asi 1 mm.
-

Nadmořská výška místa pozorování.

- Převýšení profilů, jež se užívá hlavně v plochém
území pro zvýraznění terénních nerovností.

Tato úloha sestává z několika operací:
a) nalezení průsečíků roviny řezu s příslušnými stranami mnohostěnu (obr. 8),
b) setřídění těchto průsečíků podle velikosti staničení
v profilu,
c) výpočet koeficientů kubického splajnu proloženého
jednotlivými průsečíky,
d) výpočet souřadnic bodů kubického splajnu,
e) převedení polohy těchto bodů do perspektivy,
f) zjištění viditelnosti profilu porovnáním

s obzorem,

g) opravení starého obzoru o viditelné části nového
profilu,
h) vykreslení srovnávací roviny u prvního profilu,
i) vykreslení viditelných částí profilu.
Po skončení poslední operace se rovina řezu posune
o zvolenou vzdálenost a celý postup se opakuje.
Dále uvedeme některé podrobnosti týkající se operací a) -i) pro řešení úlohy při pohledu na objekt ve
směru osy +y a pro řezy rovnoběžné s rovinou XZ.
- Šrafování zastíněných trojúhelníků. Trojúhelníky, jejichž těžiště je ve stínu, jsou podle programu
vyšrafovány černě a to tak, že vržený stín je šrafován
ve směru slunečních pa,prsků, vlastní stín kolmo na,
tento směr. Ukázka této kresby je též na obr. 7.

Ad a) Svislá rovina xz o rovnici y = k protíná hranu
mnohostěnu AB v průsečíku P, což je jeden
z uzlových bodů interpolačního
kubického
splajnu, o souřadnicích
Xp

YP

4. Program pro perspektivní znázornění reliéfu terénu
Z daného DMR, který obsahuje množinu bodů v souřadnicích, umožní další progra,m vykreslení perspektivníh? pohledu na příslušný terén. Znázornění má

Zp

=

=
=

XA

+

t(XB

+

t(ZB

-

xJl

k
ZA

-

ZA)

Ad b) Na základě velikosti x-ové souřadnice se uzlové
body setřídí podle podprogramu MAXI [4].
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Ad c) Pro vyhlazení profilu se jeho lomená čára nahradí plynulou křivkou - kubickým splajnem, jehož koeficienty jsou počítány podprogramem

SPLIN [5J.
Ad d) Z-ové souřadnice řady bodů interpolační křivky
se počítají z rovnic:
Zj

= AiXJ

+ BiX;' + GiX + D
j

,

(4.2)

přičemž se uvedená křivka nahradí řadou bodů,
jejichž x-ové souřadnice rostou pravidelně o 2

mm.
Ad e) Pro zvýšení prostorového dojmu bylo podle [6J
použito perspektivního zobrazení se středem S
v rovině xy a s průmětnou n rovnoběžnou
s osou z (obr. 9).
Ad f) Všechny body nového profilu se porovnají s čarou stávajícího obzoru, přičemž se vlastně zjišťují indexy bodů, u nichž dochází k průsečíku
profilu s obzorem. V tomto místě profilu sespočítá průsečík P úseček, tvořených sousedními
body profilu a sousedními body obzoru (obr. 10).
Podle velikosti souřadnice 1') perspektivního průmětu bodu A program rozhodne, je-li profil
v tom kterém místě viditelný.
Ad g) Po výpočtu souřadnic bodů 1. profilu se tento
stává čarou obzoru. Každý další profil se s čarou

obzoru porovná a po vykreslení viditelných částí
profilu se stávající obzor opraví o viditelné části
profilu.
Ad h) Pro lepší přehled se u prvního profilu kreslí též
srovnávací rovina s postranními svislými hra·
nami, čímž vznikne prostorový útvar blokdiagram (obr. 11).
Ad i) Program kreslí jen viditelné části profilu pomocí
podprogramu pro spojení vrcholů lomené čáry.
Těmito vrcholy jsou jednotlivé body profilu
vzdálené od sebe 2 mm. V případě vstupu profilu pod obzor se část profilu kreslí až ke spočtenému průsečíku P (viz obr. 10); podobně při
výstupu nad obzor se profil kreslí od průsečíku
s obzorem.

Uvedená aplikace DMR ukázala možnost řešit vybrané
morfometrické a grafické úlohy na reliéfu í ve skromnějších podmínkách technické vybavenosti, jaké jsou
příznačné pro většinu našich nespecializovaných pracovišť. I když uvedené tři výpočetní programy tvoří
pouhý začátek technologické základny pro budoucí
širší využití DMR, představují bezpochyby již nyní
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platnou pomůcku pro geografii při základním výzkumu
terénního reliéfu, pro morfostrukturní studia, tvorbu
blokdiagramů apod. Dají se využít pro plánování
a projektování v krajině, pro ochranu zemědělské půdy
(např. při návrzích protierozních opatření) a také pro
tvorbu a ochranu životního prostředí, pro projektování
rekreačních oblastí, pro geologický průzkum, pro
archeologii apod. Nabízí se zde samozřejmě i celá řada
aplikací v kartografii pro stínování map středních měřítek aj.
V nedávné době byl aplikační obor těchto programů
rozšířen o možnost perspektivního zakreslování nových
projektovaných objektů do perspektivního znázornění
terénního reliéfu [7], takže se zde otevírá i další možnost použití při výstavbě a rekonstrukci sídel a v podobných oblastech. Uvedené programy jsou koncipovány obecně se schopností okamžitého použití pro
celé území ČSSR.

[3] ~~VM~,
J.: Dig~tální model reliéfu a jeho vyUZltlv geomformačmm systému. Geodetický a kartografický obzor, 35 (77), 1989, č. 3, s. 54-58
[4] MAREK, P.: Matematická analýza terénní plochy:
[Diplomová práce.] Brno 1987. 45 s. VUT FAST.
Katedra geodézie.
[5] KAVÁLEK, M.: Automatizace vyrovnání geodetických měření. [Diplomová práce.] Brno 1986.
23 s. VUT FAST. Katedra geodézie.
[6] DRS, L. aj.: Počítačová grafika. Praha, ČVUT
1980. 133 s.

[7] NEKUŽA, K.: Aplikace počítačové grafiky pro
zobrazení terénu se stávajícími nebo projektovanými objekty. [Diplomová práce.] Brno 1989. 23 s.
VUT FAST. Katedra geodézie.
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Návrh klasifikace a obecné metodologie
zkoušek laserových přístrojů

V souladu se světovou úrovní technologií v geodézii a kartografii dochází zejména v inženýrské geodézii i v ČSSR
k rozvoji speciálních přístrojů a postupů s využitím
laserů. V poslední době je to například laser s rozmítaným svazkem laserového záření M eoplan vyráběný
v M eoptě Přerov.
Pro přehlednější informaci o této problematice J'sme
připravili několik příspěvků volně na sebe navazujících.

Používané laserové přístroje můžeme rozdělit do dvou
základních skupin:
- nástavce na geodetické přístroje;
- samostatné laserové přístroje.
Laserové nástavce získaly široké použití díky jednoduchosti, kompaktnosti a snadnému zacházení. Využívají se především laserové okuláry, které umožňují
převedení laserového záření (s využitím světlovodu)
do okuláru dalekohledu a ztotožnění osy svazku laserového záření s jeho optickou osou [1], [2]. Dále jsou

rozslreny laserové nástavce, u kterých je laserová
trubice s optikou upevněna na dalekohledu geodetického přístroje a pomocí justážních šroubů se osa laserového svazku urovnává rovnoběžně s osou dalekohledu [3], [4]. Široce se také používají nástavce
s upevněním laserů na dalekohledu, do jehož optické
osy se převede pomocí hranolů (zrcadel) laserový svazek [5], [6]. Justáží se dosáhne ztotožnění obou os, jako
u laserového okuláru. Jestliže laser nasadíme na. dalekohled nivelačního přístroje s kompenzátorem, potom
kompenzátor plní svoji funkci i pro vystupující laserový svazek [4].
Největší rozšíření a uplatnění ze samostatných laserových přístrojů mají vytyčovací lasery a. laserové nivelační přístroje s rozmítáním svazku do roviny [7],
[8], [9],[lO].Menší uplatnění u nás zatím nacházejí laserové provažovače a teodolity. Ostatní laserové přístroje (např. laserové dálkoměry) přesahují rámec sledované problematiky.
Je zřejmé, že existující množství nejrůznějších typů
přístrojů a systémů vyžaduje klasifikaci. Např. v [3]
je podána základní klasifikace z hlediska konstrukční-
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ho uspořádání. Přístroje se dělí do 3 základních skupin:
laserové nivelační přístroje, teodolity a provažovače.
Z klasifikace bylo vycházeno i v [11]. V této publikaci
je v řadě případů zařazování nejednotné a necharakterizuje zkoumaný přístroj z hledisek možností jeho využití a praktického ověření. Klasifikace byla navrhována v období, kdy se laserové přístroje používaly spíše
jako funkční vzorky a kdy nebyla dostatečně rozšířena sériová výroba.
V [5] se přístroje dělí na vytyč ovací lasery, laserové
nivelační přístroje, teodolity, provažovače, přístroje
s rozmítáním svazku do roviny a laserové nástavce.
Klasifikace byla užita s určitými úpravami, např. v [4]
i jinde.
V [12] jsou zahrnuty laserové přístroje v rámci celkové klasifikace všech používaných geodetických přístrojů, další dělení je shodné s [3].
V [13] jsou uvedena rozdělení laserových nivelačních
přístrojů a tcodolitů z konstrukčního hlediska.
V [14] je klasifikace laserových přístrojů z pohledu
celkové sestavy a její kompletizace.
Jiný pohled na otázku kla&ifikace je v [8]. Autor
V}llžívá jednotný systémový přístup a na základě
společných příznaků dělí laserové přístroje z technických a funkčních hledisek (přesnost, dosah, vytvářený
systém souřadnic, orientace objektu v prostoru vůči
vztažnému systému souřadnic, počet stupňů kontroly
polohy objektu) a dále podle způsobu realizace laserového yztažného systému a jeho identifikace. Uvedená
klasifikace je vhodná při vývoji nových přístrojů.
V [6] klasifikace provádí z hlediska realizovaného
vztažného systému souřadnic - přímky nebo roviny.
V [15] je provedena klasifikace z hlediska využitelnosti a konstrukčních požadavků přístrojů pro účely
stavebně montážních prací. Přístroje se dělí na jednoúčelové a víceúčelové.
Popisované klasifikace přehledně charakterizují
z obecných pohledů používanou přístrojovou techniku
jak z hledisek vývoje a rozpracování nové techniky,
tak z hlediska uživatele této techniky a její využitelnosti v různých oblastech národního hospodářství.
Nedostatkem uvedených klasifikací je, že neumožňují
dostatečně jednoduše a přehledně charakterizovat
laserové přístroje ph ověřování jejich parametrů
a zkouškách. Z uvedených důvodů je potřebné stanovit
obecnou klasifikaci laserových přístrojů a obecnou
metodologii jejich zkoušek.

Klasifikaci laserových přístrojů
doporučujeme provádět takto:

z hlediska zkoušek

1. Navrhnout základní rozdělení laserových přístrojů.
2. Definovat základní pojmy pro jednoú~elové a víceúčelové přístroje, pro vytyčovací lasery, laserové nivelační přístroje, provažovače, teodolity, atd. podle základního rozdělení.
3. Zatřídit přístroje podle obecných charakteristik
jako jsou konstrukční uspořádání, parametry přesnosti, bezpečnostní hlediska a pod.
Na základě uvedeného je navrhovaná
následující:

klasifikace

- k bodu 1. - vycházet při základním rozdělení
z použitelnosti laserových přístrojů při zajištění geodetických charakteristik - výšky, směru, polohy a svislosti jedním nebo různými přístroji. Rozdělení je uvedeno na obr. 1;
- k bodu 2. - navrhujeme definovat základní pojmy
takto:
a) jednoúčelové laserové přístroje nám zabezpečují
jednu z geodetických charakteristik,
b) víceúčelové laserové přístroje umožňují zabezpečení
více geodetických charakteristik současně [15],
c) laserové nivelační přístroje umožňují pomocí laserové přímky, roviny, výseče měř-ení výšek bodů a jejich
vytyčování ve vodorovné poloze nebo se sklonem. Do
stanovené polohy se laserový svazek urovnává podle
libely, kompenzátorem a pod ... Přístroje musí spliíovat vždy hlavní podmíuku - poloha laserového svazku při otočení přístroje (pentagonálního hranolu) okolo
osy otáčení musí být ve vodorovné rovině,
d) vytyčovací lasery umožiíují realizaci laserové záměrné přímky (výseče) ve vodorovné nebo skloněné
poloze. Do stanovené polohy se laserový svazek urovnává orientací mezi dvěma body nebo pomocí libely,
kompenzátoru,
e) laserové provažovače jsou přístroje, které vytváří
svislou laserovou přímku, výseč nebo rovinu. Do svislice se laserový svazek ustavujc pomocí libel, kompenzátoru a pod.,
f) universální přístroje umožiíují současně měření a vytyčování výšek bodů, realizaci záměrné přímky, roviny
a provažování bodů. Do stanovené polohy se svazek
urovnává pomocí libely, kompenzátoru a pod.,
g) laserové teodolity jsou takové přístroje, které pomocí laserové přímky umožňují měření a vytyčování
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vodorovných a svislých úhlů. Do stanovené polohy se
svazek urovnává podle libely, kompenzátorem a pod.
a orientuje vodorovným a svislým kruhem. Přístroje
musí splňovat osové podmínky geodetického teodo.
litu,
h) universální přídavné moduly ke geodetickým a jednoúčelovým přístrojům jsou jednak jednoúčelové
přístroje doplněné rozmítacím systémem, nebo geode.
tické přístroje spojené s laserem hranoly nebo světlovodem. Při jejich použití musí zařízení splňovat osové
podmínky původního přístroje;

Konkrétně pro lasery emitující záření ve viditelné
části spektra a ve spojitém režimu jsou hranice výkonu
v limitním otvoru o průměru 7 mm:
- I. třída P:::;: 3,9 * 10-7 W, t > 1O!s,
- II.
P:::;: 1 * 10-3 W,
- III. a)
P:::;: 5 * 10-3 W, E = 2,5 * 10-3 W *
-

III. b)

- IV.

P<

P

5

>5

*
*

* cm-2,

10-1 W,

10-1W,

(kde t je doba expozice, E je hustota záření).
Příkladem použití klasifikace může být zařazení
následujících přístrojů:
- k bodu 3. - klasifikaci přístrojů podle obecných
charakteristik navrhujeme takto:
- TKG-205 a TKG-20S (Tesla Holešovice) - jsou jednoúčelové vytyčovací lasery. Měřickou informaci přea) vztah záměrné osy dalekohledu a osy laserového
náší pouze laserový svazek. Laserová stopa je upravesvazku:
na opticky pomocí soustavy Adegon. Urovnává se
1. osy jsou totožné:
orientací laserové přímky mezi dvěma body. Použity
- měřickou informaci přenáší pouze laserový svazek
HeNe laserové trubice NL.1, resp. NL-06, zkoušené
(orientace se zajišťuje pomocnými dalekohledy),
přístroje je možné zařadit do třídy III. a. Přístroje
- měřickou informaci přenáší optická záměra i 130. jsou vhodné pro stavební a důlní práce.
serový svazek, který nelze opticky kontrolovat,
- UKL-1 (SSSR) - je jednoúčelový laserový nivelač- měřickou informaci přenáší optická záměra i laní přistroj. Osy záměrného dalekohledu a laserového
serový svazek, který je možné opticky kontrolovat;
svazku jsou rovnoběžné. Měřickou informaci přenáší
2. osy jsou rovnoběžné:
laserová stopa i optická záměra. Laserová stopa je
-laserový
svazek i optická záměra přenáší měřicupravena optickomechanicky, má tvar výseče a je
kou informaci, laserová trubice a dalekohled jsou
modulována. Urovnává se pomocí trubicové libely
umístěny vedle sebe nebo nad sebou,
(t' = 40"). Použita HeNe laserová trubice, přístroj
b) způsob urovnání laserového svazku do určené poloje možné zařadit do třídy II. Přístroj je vhodný pro
hy:
stavební a zemní práce.
- orientací svazku mezi dvěma body,
- Meoplan (Meopta Přerov) ~ víceúčelový universál- pomocí krabicové, trubicové, křížových libel,
ní přístroj, do\"oluje vytvářet vodorovnou a svislou
- elektronická libela,
laserovou rovinu. Měřickou informaci přenáší pouze
- kompenzátor,
laserový svazek. Urovnává se elektrolytickými libelac) tvar laserového svazku:
mi. Laserová stopa je realizována opticko.mechanicky
-přímka,
(po úpravě v optickém systému se svazek dopadající
-laserová
rovina,
na
pentagonální hranol rozmítá do roviny pomocí rota- laserová výseč,
ce pentagonálního hranolu). Použit HeN e laser, přístroj
- výsečový kříž,
je možné zařadit do třídy III. a) .•Je vhodný pro zemní
- složená konfigurace,
a stavební práce.
d) způsob realizace tvaru laserového svazku:
- opticky - do dráhy svazku se umísťují optické
3. Obecná metodologie prováděni zkoušek
prvky (hranoly, válcové čočky, parabolická zrcadla),
které realizují v prostoru svazek požadovaného
Obecný postup při provádění zkoušek laserových přítvaru:
strojů navrhujeme provádět následujícím způsobem:
- opticko-mechanicky - rozmítání svazku se pro1. Zatřídit přístroj podle základní klasifikace pomocí
vádí mechanickým pohybem optických částí (hraodpovídajících definic.
nolů, čoček, zrcadel nebo samotných zdrojů lase2. Zatřídit přístroj podle obecných charakteristik.
rového záření);
3. Na základě předchozích bodů 1. a 2. a konkrétních
- elektricky - elektroopticky, ultrazvukově, terpožadavků na cíle zkoušek stanovit postup jejich promoopticky (ke změně indexu lomu optických provádění v následujícím pořadí:
středí dochází vlivem e1. pole, ultrazvuku a teploty),
- vnější prohlídka - kvalita provedení a sestavení'
e) vlnová délka vyzařování laserové trubice:
- viditelná oblast,
správnost uložení přístroje při převozu, kompletnost
- neviditelná oblast,
a správnost označení přístroje a příslušenství atd.;
f) přesnost urovnání laserové stopy do určené polohy
- způsobilost k práci (funkčnost):
pro účely následujících prací:
- mechanických součástek - lehkost chodu pohyblivých prvků, spolehlivost ustanovek, plynulost
- zemních,
a lehkost chodu stavěcích, elevačních šroubů a pod.,
- stavebních,
- geodetických,
- optických součástí - kvalita a čistota optických
- speciálních,
členů, zorného pole, tvaru stopy atd.,
- elektrických součástí - správnost a spolehlivost
g) zařazení laserů do bezpečnostních tříd podle výelektrického zapojení, správná činnost po zapojení,
stupního výkonu P (zjednodušené, úplný výklad
citlivost a správnost indikace detekčních zařízení
v Směrnici Č. 61 MZ ČSR z roku 1981):
třída: I, II, III. a), III. b), IV.
a pod.;
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- kontrola geometrických vlastností přístroje (osové
podmínky), (podle manuálu výrobce nebo [5], [4]);
- ověřovací zkoušky:
- parametrů výstupního svazku - tvar a rozměry
stopy, rozbíhavost, stabilita výkonu, vliv napáje.
cího napětí na výkon laseru, modulace, a pod.
- přesnostních a konstrukčních parametrů přístroje - citlivost libel, rozsah a přesnost kompenzátorů, prostorová stabilita osy směrového diagramu
laserového svazku, kolísání alhidádové osy, přes·
nost urovnání svazku do určené polohy, vliv prostředí (teploty, tlaku, vlhkosti, prašnosti, vibrací)
na přístroj;
- příslušenství - přesnost nastavení detektorů na
svazek, velikost necitlivé zony, dosah, vliv prostředí
na stabilitu parametrů atd.
- polní zkoušky.

Ze současného 'vývoje laserové techniky vyplývá, že je
stále ve stadiu vývoje a není zdaleka uzavřeným vědním oborem. Proto je nezbytné systematické sledování
a získávání i1Úormací o přístrojové technice a jejím
využití. Navržená klasifikace a obecná metodologie
umožňují jednotný přístup k provádění zkoušek laserových přístrojů.
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Ing. Ladislav Gapko,
Geodézie, s. p., Opava

Monitorování a účtování systémových
prostředků v prostředí operačního
systému RSX

Od roku 1982 byly jednotlivé podniky Geodézie resortu
ČúGK postupně vybavovány minipočítači SM 4/20,
které zabezpečují pokrytí výpoootních prací v oblasti
vědecko-technických výpočtů, evidence nemovitostí
a ASŘ na úrovni podniku. Za úspěch politiky vedení
resortu a Geodézie Opava (resortního gestora za zavádění a využívání počítačů SMEP) můžeme považovat skutečnost, že ve všech podnicích je na minipočítačích SM 4/20 provozován stejný typ operačního systému (RSXllM V4.1). Důsledkem je vytvoření identického uživatelského prostředí na všech minipočítačích
SM 4/20 v resortu ČÚGK, které sebou přináší řadu
výhod. Při spolupráci podniků odpadají problémy
konverze dat a přenositelnosti programového vybavení, při tvorbě aplikačních programů z oblasti vědeckotechnických výpočtů je využívána jednotná knihovna
standardních geodetických procedur GEOLIB, spolupráce programátorů resortu je poměrně efektivní.
Z hlediska provozního nasazení výpočetní techniky
se objevují často otázky typu nakolik je výpočetní
systém využit, odpovídá-li struktura prací původním
koncepčním záměrům, jakým způsobem provozované
práce fakturovat. Jednou z možností jak odpovědět
na tyto a podobné otázky, je sledovat využití strojového času, monitorovat běh procesů a operačního systému. Úkolem příspěvku je seznámit čtenáře se způsobem
řešení problému monitorování a účtování v Geodezii
Opa va a vzhledem k jednotně provozovanému operačnímu systému RSX nabídnout nabyté zkušenosti
ostatním podnikům Geodézie.

2. Metody řešení problému
Operační systém RSX obecně účtování ani monitorování nepodporuje. Z druhé strany využívání jakéhokoliv operačního systému nese sebou potřebu sledovat
míru využití komponent počítače (například z důvodů
fakturace, vyplňování nejrůznějších statistických výkazů, doladění operačního systému pro provozovanou
třídu úloh apod.). Postupem času, tak jak uživatelé
získávali zkušenosti s prací v prostředí operačního systému RSX, tak se i lišily metody vyřešení výše uvedeného rozporu. Zpočátku se uplatňovaly techniky
známé z třídy úloh hromadného zpracování dat, kdy
se počátky a konce relací uživatelů ručně zapisovaly
do výkazů s jejich následným pořízením a zpracováním. Později se pro evidenci počátků a konců relací
začal využívat systém žurnálu konzolového zařízení.
V tomto případě odpadla ruční práce se zapisováním
a pořizováním dat. Obě metody však umožňovaly sledovat pouze časy relací - tj. využití počítače v prvém
přiblížení a naopak neumožňovaly monitorování úloh,

operačního systému či komponent počítače. Pro
potřeby přesnějšího monitorování i účtování je nutno
sledovat takové parametry jako například spotřebovaný čas CPU uživatelem nebo procesem, počet V/V
operací uskutečněných uživatelem nebo procesem,
prázdný čas CPU, počet setřesení dynamických podúseků v paměti, počet žádostí o odložení procesu apod.
Stěžejním parametrem v tomto výčtu je čas CPU.
Z obecného hlediska je sledování CPU možno zajistit
dvěma základními způsoby. První způsob spočívá ve
využití mechanizmu přerušení od programovatelného
časovače s následnou inkrementací programového čítače tiků příslušného uživatele anebo procesu. Druhý
způsob (využitý v operačním systému RSXllM-PLUS)
je postaven na zachytávání každého kontextového
přepnutí.
Jedním ze systémů umožňujících účtování a monitorování v prostředí operačního systému RSX je programový systém KMS, který byl publikován v roce
1982 v mezinárodním sdružení uživatelů počítačů
PDP DECUS a jeho upravená verze v roce 1987
v ČSSR. V Geodézii Opava byl systém KMS implementován do prostředí operačního systému RSX počátkem
roku 1987 a je dosud využíván. Implementace systému
KMS umožňuje v oblasti účtování získat informace
o využívání základních komponent počítače uživateli
za libovolné období (obvykle měsíc). V oblasti monitorování pak umožňuje sledovat nároky procesů na
systémové zdroje a nejdůležitější parametry systému
za období.
Z obecného hlediska je zajímavý způsob implementace účtování a monitorování v KMS do prostředí operačního systému RSX. Autoři využili myšlenku odskoku z exekutivy na kód umístěný v dynamické paměťové oblasti systému (POOL). Myšlenka je realizována následujícím způsobem. Při aktivaci procesu
účtování a monitorováni je část kódu centrální úlohy
SYSLOG (okolo 70 instrukcí) přepsána do dynamické
paměťové oblasti systému (POOL). Kód je tvořen ně·
kolika segmenty. Každý segment kódu odpovídá jednomu nebo skupině sledovaných parametrů a realizuje
inkrementaci programových čítačú tiků v databázích
terminálů (UCB) - v případě účtování, nebo inkrementaci programových čítačů tiků v modelu exekutivy
SYSCM - v případě monitorování procesů a systému.
Pro účtování času CPU je využit mechanizmus přerušení od programovatelného časovače takto: první instrukce modulu exekutivy TDSCH ošetřující přerušení
od programovatelného časovače je přepsána na in·
strukci skok do podprogramu JSR. Při výskytu pře- .
rušení od programovatelného časovače realizuje nová
první instrukce modulu TDSCH odskok na segment
kódu umístěného v dynamické paměťové oblasti
systému (POOL). Segment provádí inkrementaci
programových čítačů U.Tlel terminálu, který aktivo-
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val běžící proces, TIMEX čítače běžícího procesu nebo
NULTIM čítače prázdného času CPU. Poslední dvě
instrukce segmentu realizují původní první instrukci
modulu TDSCH a návrat na druhou instrukci modulu
TDSCH, který je pak dále vykonán.
V případě volby účtování a/nebo monitorování počtu
V IV operací je obdobně modifikován modul $IOFIN
ukončující V IV proces.
Princip realizace dalších parametrů účtování a monitorování je podobný. Při ukončení procesu účtování
a monitorování jsou první instrukce využívaných modulů exekutivy přepsány na původní a je uvolněna
oblast dynamické paměti systému (POOL) obsahující
kód.
Znalost způsobu implementace systému KMS do
operačního systému RSX nám umožnuje kvalitativně
ocenit cenu, kterou platíme za komfort účtování a mo·
nitorování. V dalším se soustředíme na paměťové
a časové ztráty. Z hlediska paměťových ztrát představuje realizace programových čítačů (každý je tvořen dvěma 16-bitovými slovy) v databázích terminálů
(UCB) 7 slov pro každý vygenerovaný terminál, programové čítače určené k monitorování úloh a systé.
mu rozšiřují modul exekutivy SYSCM o 25 slov. Kód·
realizující inkrementaci čítačů umístěný v dynamické
paměťové oblasti systému (POOL) obsazuje řádově
70 slov. Z časového hlediska nás zajímá především
počet instrukcí realizujících inkrementaci jednotlivých
programových čítačů. Inkrementace čítačů tiků CPU
je realizována max. 16 instrukcemi, inkrementace
čítačů počtu V/V operací max.20 instrukcemi, v obdobných relacích jsou realizovány inkrementace ostatních čítačů.

Z uvedeného vyplývá, že nároky systému účtování
a monitorování na operační paměť jsou minimální.
Z druhé strany nelze při aktivaci účtování a monitorování doporučit výběr sledování mnoha parametrů
současně z důvodu větších časových ztrát (řádově až
jednotky procent celkového času CPU). Optimální
režim je aktivace minimálního účtování po celou dobu
běhu operačního systému, kdy účtování zahrnuje
sledování pro každého uživatele položek čas relace,
čas využití CPU a počet přihlášení do systému. Monitorování úloh a systému uskutečňovat pouze v případě
potřeby.
Systém účtování a monitorování byl v Geodézii
Opava rozšířen o editační modul umožňující opravy ve
shromážděných datech, modul ošetření havárií systému a modul zajišťující grafický výstup na zařízení
DIGIGRAF (obr. 1).
LITERATURA:
[1] MADNICK, S. - DONOVAN, J.: Operační systé.
my, SNTL~ Praha, 1983
[2] BRODSKY, J. - STAUDEK, J.: Operační systémy, skript}lm VUT~ Brno, 1986.
[3] SOBKOVA, H. - ZILKA, Z.: Sledování strojového
času, Příručka uživatele, interní publikace, 1983.
Do redakce došlo: 11. 10. 1989
Lektoroval:
Ing. Vlastimil

Geodézie,

Žihla,

s. p., Liberec

Ocenění pracovníků resortu
ČúGK za rok 1989

Za přítomnosti vedoucích představitelů ČÚGK, tajemníka ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního obchodu Josefa Boháče a dalších hostů
proběhla 15. listopadu 1989 ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze slavnostní konference, které se
zúčastnili za rok 1989 vyhodnoceni nejlepší pracovníci
resortu geodézie a kartografie - mnozí i se svými rodinnými příslušníky.
Slavnostní rámec konference byl naplněn projevem
předsedy ČÚGK Ing. Jaroslava Ondrůška, pozdravnými
vystoupeními a poděkováním, které jménem vyznamenaných pracovníků přednesl Ing. Karel Bartík. Součástí
konference byl při této příležitosti poprvé uspořádaný
kulturní program se zaloužilým umělcem Josefem Bekem,
kterého na klavír doprovázel Dr. Vladimír Truc.

Čestnéocenění"Vzorný
obdrželi:

pracovník

resortu

ČÚGK"

Ing. Karel Kočí, výrobní náměstek Geodézie Praha s. p.,
Petr Laštovka, vedoucí geodet Geodézie Praha s. p.,
Ing. Jan Andrejkovič, zástupce vedoucího střediska
geodézie, Geodézie Praha s. p.,
Ing. Václav Fifka, vedoucí střediska geodéúe, Geodézie
České Budějovice s. p.,
Jaroslav Řídel, vedoucí geodet Geodézie české Budějovice s. p.,
Vladimíra Kolaciová,. samostatná odborná technická
pracovnice Geodéúe Plzeň, s.p.,
Alena Soukupová, samostatná odborná technická pracovnice Geodézie Plzeň, s. p.,
Václav Zahradník, samostatný odborný technický pracovník Geodéúe Plzeň s. p.,
Jana Schmidtová, vedoucí skupiny geometrických plánů
Geodézie Liberec s. p.,
Eliška Fléglová, vedoucí geodetka Geodézie Liberec, s.

p.,
Ing. Josef Hofman, vedoucí oddílu Geodéúe Pardubice,
s. p.,
Věra Halašková, vedoucí oddílu Geodéúe Pardubice
s. p.,
Věra Malá, samostatná odborná technická pracovnice
Geodézie Brno, s. p.,
Ing. Jiří Směták, vedoucí odborný technický pracovník
Geodézie Brno, s. p.,
Josef Srholec, samostatný odborný technický pracovník
Geodézie Brno, s. p.,
Ing. Nina Kogosová, vedoucí oddílu Geodézie Brno,
s. p.,
Rudolf Sobek, samostatný odborný technický pracovník
Geodézie Opava, s. p.,
František Kasík, samostatný odborný technický pracovník Geodézie Opava, s. p.,
Václav Guth, p. g., vedoucí provozu GKP Praha, s. p.,
Ing. Karel Bartík, vedoucí útvaru řízení a kontroly
jakosti GKP Praha, s. p.,
Miroslav Procházka, tiskař GKP Praha, s. p.,
Ing. Luděk Brož, zástupce ředitele KGKS České Budějovice,
Anna Pokorná, odborná refercntka KGKS Brno,_
Oldřich Semerák, vedoucí mechanické dílny VUGTK
Zdi by.

1990/69

Geodetický a kartografický obzor
roěnfk 36178, 199D,ěfslo
3

70

RudolfVaněk, vedoucí útvaru investiční výstavby GKP
Praha, s. p.,
Ing. Jiřina Sedláčková, vedoucí oddělení evidence nemovitostí GKS Praha,
Ing. Karel Maxmilián, vědecký pracovník VÚGTK,
Zdiby.

Čestné ocenění "Průkopník
obdrželi:

socialistické

práce"

Ing. Milan Šiška, vedoucí provozu mapování Geodézie
Plzeň, s. p.,
Ing. Jan Petráň, zástupce vedoucího provozu mapování
Geodézie Liberec, s. p.,
Ing. Vlasta Dohnalová,
vedoucí střediska geodézie
Geodézie Opava, s. p.,
Ing. Lubomír Triiger, CSc., vědecký pracovník GKP
Praha, s. p.,
Ing. Václav Štastný, samostatný výzkumný pracovník
GKP Praha, s. p.

Ing. Zdeněk Tytl, technický náměstek ředitele Geodézie
Plzeň, s. p.,
Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí oddělení řízení výroby
Geodézie Plzeň, s. p.,
Vladimír Panoška, pracovník oddělení ZO-ÚO GKP
pžaha, s. p.
Čestné ocenění "Zasloužilý
pracovník
resortu
ČÚGK" u příležitosti pracovmno nebo životního jubilea
v průběhu roku 1989 obdrželi:

Obr. 1 a 2 Čtyfiadvacet
vzorných a tfináct zasloužilých
pracovníků resortu ČÚGK, dále pět nositelů resortního
ocenění "Průkopník
socialistické práce" a tfi nositelé
státního vyznamenání
"Za službu vlasti" sledují projev
pfedsedy CÚGK Ing. Jaroslava OndrMka.
Poto: 4rchív ČÚGK
Če~tné ocenění "Zasloužilý
pracovník
resortu
ČUGK" obdrželi:
Ing. Ferdinand Radouch, vedoucí odborný technický
pracovník Geodézie Praha, s. p.,
Ing. Jiřina Pachmanová, samostatná odborná technická
pracovnice Geodézie Praha, s. p.,
!ng. Josef Prokeš, vedoucí provozu mapování Geodézie
Ceské Budějovice, s. p.,
Ing. Pavel Nedvěd, ředitel podniku Geodézie Liberec,
s. p.,
Jaroslav Štefan, náměstek ředitele Geodézie Pardubice,
s. p.,
Ing. Leo Sacher, vedoucí střediska geodézie Geodézie
Pardubice, s. p.,
Ing. Milan Krajina, vedoucí útvaru TEPV, Geodézie
Brno, s. p.,
Ing. Adolf Vjačka, vedoucí útvaru racionalizace výroby
a práce Geodézie Opava, s. p.,
Anastazie Smělá, vedoucí odborná technická pracovnice
Geodézie Opava, s. p.,
Ing. Vladimíra Smotlachová, vedoucí odborná redaktorka GKP Praha, s. p.,

Ing. Miroslav Jarolím, ředitel KGKS, Plzeň,
.
Ing. Bořivoj Delong, CSc., ředitel sekretariátu ČUGK,
Ing. František Gregor, vedoucí oddělení KGKS, České
Budějovice,
Ing. Jaroslav
Vondráček,
zástupce ředitele KGKS
Liberec.
Ing. Ladislav Vopalecký, vedoucí útvaru technicko ekonomické přípravy výroby GKP Praha, s. p.
Qe~né ocenem
"Vzorný
p.xacovník
resortu
CUGK"
u příležitosti 50 let věku obdržel Ing. Pavel
Theiner, ředitel Geodézie České Budějovice, s. p.
Všem vyznamenaným

pracovníkům

blahopřejeme .
. Ing. Petr Skála,
ČÚGK

Obr. 3 Nejmladším vzorným pracovníkem resorttt ČÚGK
byl vyhodnocen za l'ok 1989 sedmatficetiletý Petr Laštovka,
vedoucí geodet Geodézie Praha, s. p.
Poto: Archív ČÚGK
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Z ČiNNOSTI ČSVTS
Odborný seminář "Sběr topografických
informací z území ČSSR"
061.4 [528.425.4 [ 437) I

Dne 3. 10. 1989 se vc VÚGTK vc Zdibech konalo rozš~:
řené zasedání odborné skupiny 1703 pro fotogrammetrll
a dálkový průzkum Země. Cílem jednání bylo v jeho první části seznámit odborníky s dosaženou úrovní rozpracování technického projektu subsystému "Sběr topografických informací z území ČSSR''.. řeše.ného v r~mci
výzkumného úkolu Č. 3-11, který Je orIentovany na
tvorbu a obnovu map středních měřítek. V odpolední,
druhé části, si členové OS vyměnili něktcré aktuální
informace z oboru.
Dopolední část zahájil řešitel technického projek;tu
Ing. Kočenda s úvodní informací k řešené proble~atlCe
sběru dat. Ve svém příspěvku zdůraznil, .~e se Jedná
o společný výzkumný úkol tří resortů ČUCK, SUGK
a FMNO, který má hlavní ideu ve zkvalitnění mapovýc,h
děl středních měřítek, zkrácení intervalu obnovy s vyrazným snížením podílu ruční práce a využitím všcch
i v budoucnosti dostupných prostředků střední a těžké
automatizace.
Digitální sběr dat, především foto~raI;ll~etrieko~
cestou, jeho následná kontrola a ulozem _ll:form~~l
v bance kartografickéeh dat (BKD) u~ozn~ vy~~~t
digitální data pro tvorbu a obnovu map stredmch merItek s možností jcjieh opakovaného a rozmanitého vJ:užití, automatizované generalizace a snazší technl?loglC
obnovy. Subsystém "sběru dat" tvoří. pouze Jede.n
z pěti relativně samostatn~eh teehnol~lpckýc~. bloku.
Stojí na začátku technologie a navazuJl na neJ tloky
"organizace dat", "generalizace",
"grafického ~ýstupu" a blok "karto reprodukčního ztvárnění a tlsku".
Subsystém sběru využívá jako prioritního vstupu .da~
fotogrammetrické
měření. protože fotogrammetrlCke
vyhodnocení není možné ve všech případech, umožúuje
tento subsystém vstup dat z kartometrických,
geodetických i jiných digitálních zdrojů.
Technologie sběru má následující logickou strukturu:
pÍ"Ípravné práce, redakční příprava, určení vlícovaeích
bodů aerotriangulací,
příprava digitálmbo fotogrammetrického vyhodnocení, kontrola a oprava digitálních
fotogrammetrických dat, doplúkový sběr topografick~?l;
údajů, prvotní zpracování dat a kompletace materlal~
s předáním informací k da}šímu zpracování. Navr.že~a
logická struktura subsystemu sbě.ru dat byla dllčlm
způsobem ověř'ena ve spolupráci VUGTK s 9-KP Praha,
s. p. Geodézie Pardubice a s. p. Geodézic Llberec.
O problematice fotogrammetrického
zhuštění bodového pole v souvislosti s problematikou tvorby map
středních měřítek informoval Ing. Morávek z Geodézie,
s. p. Pardubice, Uvedl technologický postup AAT při
použití snímků měřítka I : 35 000 pořízených komorou
s f = 90 mm a možnosti využití vlícovacích bodů
s přirozenou signalizací. Dále se zmínil o zkoušk~,ch
vyhodnocení snímků pořízených náletem sever ---:-Jlh,
který se plně neosvědčil, protože vržené stíny ovhvúovaly přesnost měření horizontálních paralax. V provedeném experimentu bylo pořízeno 46 snímků s výše
uvedenými parametry ve třech řadách tak, aby 'fYkrývaly plochu topografické m~rY I : 50 OOO._~avhcovací body byly vybrány a zamereny bod.y s prI!ozen,?u
signalizací (např. kostely, komíny, vodoJemy). Dos!!'zené střední chyby byly menší než 1.5 m v poloz~ 1 ve
výšce, což plně vyhovuje požadavkům technologie.
Ing. Kraus ze s. p. Geodézie Liberec poje~al ~tručně
o funkci rcgistračního zařízení ZNK-2 na bázl 8bltového
počítače a o tvorbě jeho .základ~ího p:rogra:mového
vybavení pro sběr dat. Reglstračm programy: JSou vytvořeny v jazyce Pascal, obsluha pr ogramu JC vedena
v dialogové formě, což usnadúuje práci operáto~a fotogrammetrického příst!:oje. Registrovaná data JSou na
disketách předávána k dalšímu zpracování na počítač
SM 4/20. Zatímco registrace dat pro velká měřítka map

se provádí v bodovém režimu, pro rcgistraci elementů
terénních předmětů,
bylo potřeba umožnit snímat
data také v časovém režimu s regulací rychlosti a elementární kontrolou s eliminací redundantních bodů.
S obsáhlou informací vystoupil Ing. Šíma, CSc. z GKP
praha s. p. k některým bodům technologie sběru dat.
Pozornost zaměřil především na etapu redakční přípravy,"přípravy a vyhodnocení snímků a možnosti oprav
nasbíraných dat. Redakční příprava se provádí na
zvětšeninách snímků v měřítku I : 10000 nebo I : 16000
podle stupně hustoty popis?v,aných t~rénI1;íchpředmětů.
Hustota informací Odpovlda naplnenostl topografické
mapy I : 25000. Topograf pracuje podle přehledu kódů
a údajů o definičních bodových množinách topografických objektů map středního měřítka, tj. vodstvo, komunikace, sídla, průmyslové a jiné topografické objekty,
hranicc a ohrady, rostlinný a půdní kryt a prvky terénního reliéfu. Výstupem redakční přípravy je především
náčrt na zvětšenině (zvětšeninách) s elementovým popisem polohopisu. S jeho pomocí operátor foto~rammet~
rického přístroje pro~á~í vyhodnocení.. R~glst~o~ana
data jsou zaznamenavana
na magnetlCke medIUm.
Postup byl experimentálně ověřen. Dílčím problémem
experimentálmbo vyhodnocení, závislého na stávajícím
stavu techniky, byla ta skutečnost, že kontrolní kresba
nemohla být realizována on-line
s grafickým výstupem na obrazovce a editace dat k eliminaci chyb fotogrammetrického vyhodnocen! I?o,hla být v~dena: pou~c
numerickou formou. Odstranem techto nevyhod Je mozné jen s použitím interaktivních grafických systémů,
např. typu CAD s podp~~ou 16 nebo 32bi~ových počí,tačů. Přínosem by rovnez bylo nahrazem analogoveho
fotogrammetrického přístroje analytickým.
.
.
Na závěr vystoupili zást~pci s. p. Geo~éz~e LI;
berec Ing. Fenclová a Ing. 51mbartl a uvedh nektere
praktické zkušenosti se sběrem dat a náměty na zlepšení
této části technologie.
V odpolední části proběhla výměna inf?rmací m~~j
členy OS. S důležitou informací vystoupil Ing. Khz
ze s. p. Geodézie České Budějovice, který inform0v:.~l
o závěrech zkoušek analytického vyhodnocovacího PrIstroje DICOMAT (NDR), jeho základním a uživatelském programovém vybavení, přínosu a možnostech
využití interpretačního
přístroje
KARTOFLEX-"M,
a též o stavu, perspektivách výroby a dodávkách fot?grammetrických
přístrojů vyráběných v NDR (VIZ
céstovní zprávu).
Ing. Morávek pak informovalo služební cestě do NSR
na 42. fotogrammetrický týden, kde ~yla představena
nová letecká komora označovaná Jako RMK TOP
(Terminal Operated) a podána informace o digitalizačním systému na bázi Planicompu,měření výško.vý~h profilů pomocí laser ů a GPS a užití GPS v analytlCke aerotriangulaci .(podrobněji cestovní zpráva a sborník uložený ve VUGTK Zdiby).
..
Informaci o předvádění maďarského lIlteraktlvního
systému pro t,:"orbu map ~odala I~~. ~galoy.á ze s. p.
Geodézia Bratlslava. System umoznuJe vyuzlvat analogový vyhodnocovací přístroj pro digitální ,rotog~ammetrické vyhodnocení s možností korekcí vysledku na
bázi interaktivní
grafiky. Na této akci byl r~vně~
předveden upravený program AAT GSSS pro 16bltovy
počítač typu IBM/AT.
V dalším byla podána inf?rm~ce o ~ys~ému pro
zpracování obraz,ů DPZ na 16bltovem počltačl
183~
firmy Robotron slučitelném s ~BM.standard a ~ prlprave
zájezdu na zasedání II. komlse ISPRS, ktere se bude
konat 8.-12.
9. '90 v Dráždanech, NDR. Předběžné
přihlášky je možno adresovat na Ing. Fenclovou, s. p.
Geodézie Liberec.
.
Celé jednání podstatnou měrou přispělo k seznáme~ll
československých specialistů s výsledky výzku,I?u a ov~řování nových fotogrammetrických technologu a umoznilo přenést nejnovější informace z vědní,ho obo;u. L~e
se oprávněně domnívat, že ~ato forma: Jednám 9S..J~
přínosná nejen pro jednothvce, ale 1 pro vysllaJlcl
organizace.
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Ing. Karel Sukup, CSC.,
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Konference "Geodetické práce
v průmyslové aglomeraci",
Jánské Koupele
961..3 [528.48]

Ve dnech 3. až 6. prosince 1989 se konala v Jánských
Koupelích konference s názvem
"Geodetické práce v průmyslové

aglomemci".

Z pověření ČV Společnosti geodézie a kartografie ČSVTS
a NOT - Stowarzyszenie Geodetow Polskich Katowice
zajistila
organizaci konference
podniková
potočka
ČSVTS Třineckých železáren VŘSR za spolupráce KV
spol. G a K v Ostravě, Okregoveho Przedsiebiorstwa
Geodezyjneho - Kartograficzneho Katowice a OS 1701
inženýrské geodézie (česká a slovenská). Odborný garant
konference Ing. Milan Dokoupil.
Konference se zúčastnilo 215 pracovníků z resortu
geodézie i z jiných resortních organizací z ČSSR, 30 pracovníků z PLR a 1 host z BLR. Sborník obsahoval
24 referátů. V rámci konference uspořádala ČTK Made
in publicity Brno výstavu, předvádění a přednášky
o nové přístrojové, kreslící a výpočetní technice, které
se zúčastnily firmy Digiplan, Laser Alignment, Sokkisha,
Opton a Rotring. Rovněž byla připravena výstavka
využití automatizovaného
zpracování účelových a tématických map. V průběhu konference vyslechli účastníci přednášky českých, slovenských a polských odbor.
níků, zaměřené na zkušenosti s prováděním specifických
prací v sousedících průmyslových aglomeracích polského
a moravského Slezska, na využívání progresivních metod v oboru geodézie a kartografie, zaměřených na
ob~ovu ekologické rovnováhy v krajině.
Uvodem konference přijali účastníci jednomyslně
prohlášení:
V současné době prožíváme převratné období plné nadějí a očekávání. Přípravný výbor proto považuje za
vhodné, abychom se jako členové ČSVTS, která je
součástí NF k této situaci vyjádřili.
Oceňujeme a vážíme si vystoupení vysokoškolských
studentů a kulturních pracovníků, jejichž zásluhou se
zaktivizoval celý národ. Podporujeme programové zásady Občanského fóra, formulované v 7 bodech, z nichž
poslední bod se nás úzce dotýká. Tyto zásady jsou obec·
ně známé, ale přesto považujeme za potřebné citovat
hlavní myšlenky této statě:
"Vědu a vědeckou práci postavme na místo, které jí
ve společnosti náleží. Vylučme jak její naivní a dema·
gogické přeceňování, tak i ponižující postavení, které
z ní činí služku vládnoucí třídy.
Vzdělanost společnosti pokládáme za nejcennější národní statek. Výchova a vzdělání musí vést k samostatnému myšlení a mravně odpovědnému jednání."
Účastníci konference přijali tato doporučení:
I) Účastníci konference konstatují, že cíle konference
informovat o pracovních postupech v PLR a v ČSSR
ve společné průmyslové aglomeraci bylo dosaženo.
Bylo tím dokumentováno, že spolupráce vědeckotechnických společností sousedících spřátelených států přináší vzájemně významné výhod)'. Doporučují
proto pokračovat dále ve spolupráci čSVTS a NOT
a dále ji rozvíjet.
II) Účastníci konference soudí, že další rozvoj inženýrské geodézie v nových ekonomických a společenských podmínkách je závislý na možnostech rozvoje
celého oboru geodézie a kartografie. Proto přijímají
podnět OS 1701 - inženýrské geodézie ČV Společnosti geodézie a kartografie a SV Geodeticko-kartografickej spoločnosti a žádají, aby výbory obou společností projednaly s příslušnými ústředními orgány
geodézie a kartografie následující doporučení:
1. Posílit spolupráci oboru geodézie a kartografie mezi
resorty, s cílem řešit dosud nahromaděné problémy
a nové úkoly na patřičné úrovni.
K .pggpoře této spolupráce v lG vytvořit bez odkladu
při CUGK a SÚGKporadnívýborpro
lG, s pravomocí

podávat iniciativní návrhy; členy poradního orgánu
jmenovat významné pracovníky v lG ze všech resortů, kde se lG provádí.
2. Řešit za účasti geodetů organizací ol)rávněných provádět geodet. a kartogr. pl'áce následující okruhy
problémů, týkající se závazných předpisů:
2.1 Vyřešit vztah mezj udělováním sQuhlasu k výkonu
geodetických a kartografických prací jako předmětu
činnosti organizape podle § 4 zákona Č. 46/1971 Sb.,
o geodézii a kartografii s podmínkami pro výkon
geodetických a kartografických
prací pro vlastní
potřebu organizace podle § 7 téhož zákona, s cílem
rozšířit prostor pro podnikavost organizací a podniků při zachování podmínky odborného výkonu
těchto prací.
.
2.2 V souvislosti s připravovanou legislativní úpravou
drobného podnikání doporučit okruh geodetických
a kartografických
prací k tomu vhodných, a to
včetně výkonu funkce OG, se stanovením podmínek
k jejich výkonu.
2.3 Funkci OG i nadále zachovat jako společensky nutnou, zvyšovat však aktuálnost znalostí OG periodickým doškolováním, které by měly zajištovat územní
orgány geodézie a kartografie.
2.4 Funkci OG zařadit mezi pracovníky se zvláštní
způsobilostí podle stavebního
zákona; vytvořit
k tomu legislativní podmínky.
2.5 OG jmenovat zásadně pro stavbu, z:r;ušit jmenování
OG za organizaci nebo podnik, protože to je v rozporu s právními předpisy.
III. Účastníci konference doporučují publikovat
sledky konference v odborném tisku.

vý-

Za přípravný výbor:
Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
předseda přípravného výboru

Ing. Ondrej Vojtičko, CSc. riaditer technického odboru SUGK
I'

Dňom 1. 7. 1989 bol za riaditefa technického odboru
(TO) Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK)
vymenovaný Ing. Ondrej Vojtičko,
CSc., doterajší
vedúci oddelenia technického rozvoj a (TR) a kartografie
SÚGR.
Narodil sa 18. 11. 1943 v malej pofskej dedine Czarna
Góra (na ceste č. 97 Podspády - Nowy Targ) pri slovensko-pofských hraniciach. Na Slovensko - do Kežmarku, okres Poprad, prišiel s rodičmi v roku 1946.
Stredoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1957-1961
na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach a odbor zememeračského inžinierstva
na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) v roku}966 s vyznamenaním. V tom istom roku nastúpil k Ceskoslovens~ým
štátnym dráham, Správa Východnej dráhy - Stredlsko
železničnej geodézie v Bratislave, kde získaval prvé
ostrohy vo funkciách geodet, vedúci geodet a neskór
vedúci oddelenia, pričom vykonával najma mera?ské
a vytyčovacie práce pri komplexných rekonštrukClác~
železničných staníc a tratí. Po obhájení kandidátskeJ
dizertačnej práce získal v roku 1979 vedeckú hodnost
kandidáta
technických
vied.
V roku 1981 Ing. O. Vojtičko,
CSc., prešiel na TO
SÚGK, kde ako vedúci odborný referent špecialista pre
raciona1izáciu a automatizáciu a od 1. 1. 1989 ako vedúci
oddelenia T~ a kartografie riadil a koordinoval tvorbu
koncepcií automatizácie a zabezpečoval jej hardvcrovú
a softverovú realizáciu. Ďalej riadil práce na budovaní
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a rozvoji Automatizovaného
informačného systému
geodézie a kartografie a koordinoval jeho vazby s ďalšími odvetvovými informačnými systémami. Bol gestorom viacerých výskumných úloh z oblasti automatizácie, riešených v rámci rezortného plánu TR a koordinoval ich s rezortom Českého úřadu geodetického a, kartografického. Tiež sa zúčastňoval hodnotenia výsledkov
výskumu ako člen oponentskej rady.
V rámci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb socialistických štátov (GSSŠ)
pracuje od roku 1982 v 2. a v 5. téme a zúčastnil sa ich
viacerých praQovných porád ako člen delegácie geodetickej služby CSSR. V rámci 5. témy GSSŠ sa aktívne
podiefal na spracovaní a vydaní 13-jazyčného terminologického slovníka z inžinierskej geodézie (Praha, Bratislava, Novosibirsk 1985).
Bohatá a dlhoročná je jeho činnost aj v rámci ČSVTS,
kde od roku 1977 prešiel viacerými funkciami v Pobočkách ČSVTS a bol členom prípravného výboru viacerých odborných akcií. Od roku 1982 je členom Odbornej
skupiny automatizácia geodetických a kartografických
prác Slovenského výbq.ru (SV) Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS) CSVTS. Bol odborným garantom
republikového _seminára "Mikropočítače
v geodézii
a kartografii" (Zilina 1988). Od roku 1988 je podpredsedom Mestského výbor~ GKS ČSVTS a predsedom revíznej komisie SV GKS CSVTS.
Nadobudnuté
odborné vedomosti odvovzdáva Ing.
Vojtičko,
CSc., ako prednášatel' na kurzoch zodpovedných geodetov, na postgraduálnom
štúdiu odboru
geodézia a kartografia SvF SVŠT a ako autor vi~cerých
referátov z oblasti automatizácie na akciách CSVTS.
04 roku 1987 aktívne posobí v Terminologickej komisi i
SUGK, ktorej je od roku 1989 aj predsedgm. Od roku
1989 je predsedom skúšobných komisií SUGK na preverovanie sposobilosti pracovníkov na výkon funkcie
zodpovedného geodeta a na preverovanie kvalifikácie
pracovníkov, ktorí majú overovat geometrické plány
a iné výsledky geodetických prác. Tiež je publikJtčne
činný. Zaslúžil sa o to, že štátne podniky rezortu SUGK
a Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislavo
boli zaradené v rámci akcie 2000 pracovísk pre automatizáciu inžinierskych prác a boli im pridelené technické
prostriedky.
Pracovná činnost a angažovanost Ing. Voj ti č k u,
CSc., bola ocenená týmito vyznamenaniami:
Bronzovým odznakom "Za dlhoroqnú prácu v doprave"
(1979), "Vzorný pracovník SUGK" (1986), "Qestným
uznaním Mestskej rady ČSVTS" (1987) a "Cestným
bronzovým odznakom za odborársku prácu" (1989).
Želáme Ing. Ondrejovi Vojtičkovi, CSc., vel'a elánu
a pracovného nadšenia pri zabezpečovaní úloh geodézie
a kartografie.

Otevřený dopis Ing. B. Delongovi, CSc., Ing. M. Kilber.
grovi, Ing. B. Kubovi, Ing. M. Roulemu, CSc.
(048)[081)528(437),,1945-1987"
V literární rubrice GaKO, 1989, č. 8, s. 208 bylo uveřejněno Vaše st,!tnovisko k publikaci "Kapitoly z hist6rie
geodézie v Ceskoslovensku 1945 1987" (dále jen
"Kapitoly"). které navazovalo na dříve otištěnou recensi dr. Ing. A. Daniela.
Jako iniciátoři zpracování posuzované publikace cítíme vůči méně informovaným členům naší společnosti
ČSVTS i Vám osobně morální povinnost k publikovanému hodnocení se vyjádřit. Činíme tak nejen za sebe, ale
i za 41 autorů na přípravě "Kapitol" se podílejících,
tedy i za jednoho z Vás.
AutCoři a vydavatelé posuzované publikace si nikdy
nedělali ambice na zpracování historické práce, jak je
deklarováno již na str. 4, ale především - jak sami
píšete - jako užitečný podklad pro budoucí fundované
zhodnoccní naší nedávné historie. Pokud se toto poda-

řilo, bylo úsilí autorského kolektivu naplněno. V tomto
kontextu potom Vaše výtka na "nerespektování zásad
historiografické práce" postrádá opodstatnění.
Přitom se domníváme, že nelze mluvit o "anonymních
názorech", protože jak autoři příspěvku, tak gestoři
jednotlivých kapitol jsou publikováni na str. 324 a jsou
tedy obecně známi. Znovu zdůrazňujeme, že šlo o dobrovolné spolupracovníky, jejichž práce nebyla honorována.
Výčet konkrétních vývojových tendencí, které v poválečném období podle Vašeho názoru ovlivnily rozvoj
čs. geodézie, představuje značnou část obsahu "Kapitol"
a jde snad jen o jejich indikaci v textu:
- soustředění geodetické služby: viz kap. 1.3.2, 2.1,
- komplexní geodetické zabezpečení rozvoje a obrany
státu: kap. 1,
- mezináro(1ní spolupráce: kap. 3.2,
- automatizace technologických procesů: kap. 5, 6,
- aplikace kosmického výzkumu: kap. 4.6, 5.2,
- nové oblasti geodézie: kap. 4.4,
- sledování dynamiky vývoje územní reality: kap. 4.1.1,
4.1.2,4.1.3.
Vyvozujeme tedy, žc předmětem diskuse může být doplnění, respektive rozšíření některých kapitol, nikoliv
však výtka absence uvedených tendencí v "Kapitolách" .
Váš postřeh, že vzniklo dílo obsahující širokou paletu
žánrů je opodstatněný. Byla sice snaha o redakci v intencích jednotného záměru, ale to se snad podařilo
realizovat
dílčím způsobem v rámci jednotlivých
podtémat. Domníváme se, že při následném zahrnutí
připomínek a námětů, ke kterým jsou čtenáři v doslovu
vyzvání, bude možno tuto výhradu alespoň částečným
způsobem eliminovat. Doufáme, že tak učiníte i Vy,
vážení pánové, i když jde .9 publikaci připravenou
autorským kolektivem členů CSVTS.
Naše stanovisko k popularizaci osobností je uvedeno
v doslovu "Kapitol". Zhodnocení významu současných
odborníků ponecháváme dalším generacím ve snaze
neukřivdit ani těm, jejichž působení se projeví třeba až
s odstupem času. Navíc hrozilo nebezpečí, že výčet
osobních zásluh by zatlačil do pozadí hlavní záměr, tj.
periodizovaný plynulý popis věcných jevů v oblasti
geodézie. Navíc někteří Vámi citovaní odborníci patří
do oblasti kartografie, která není bezprostředně obsahem posuzované publikace.
Vytýkané paralelní dvojjazyčné zpracování některých kapitol mělo být podle původního záměru syntetizováno. Protože některé příspěvky byly dodány až po
redakční uzávěrce, šlo o to, aby byly v publikaci přece
jen uvedeny, navíc, podle vyjádření odborníků, nebyl
vývoj v daných oblastech v Českých zemích a na
Slovensku jednotný, a proto bylo přistoupeno k této
alternativě zpracování.
Současně uvádíme, že studijní skupina ČSVTS lA historie geodézie formulovala program své činnosti do
dvou etap:
1. zpracování falftografiekého obrazu dějin geodézie na
území dnešní CSSR,
2. výzkum a vyhodnocení podmínek a zákonitostí vývoje čs. geodézie v návaznosti na její všeobecný vývoj v rámci dějin vědy a techniky i společenského
pohybu.
Jde o dvě kvalitativně rozdílné činnosti. První z nich
studijní skupina zabezpečuje dobrovolně v amatérských
podmínkách. Druhou bude nutno zajistit pouze na profesionální úrovni při účelově vymezených finančních
i materiálních prostředcích. V této fázi bude potom
možno uplatnit Vámi definovaná kritéria.
Vaše hodnocení "Kapitol" jako "díla neobjektivního
a nereprezentativního ... " jsme schopni pochopitelně
posoudit ze svých zaujatých pozic autorů a zpracovatelů. Proto se tímto současně obracíme na členskou základnu naší společnosti geodézie a kartografie ČSVTS
s žádostí o vytvoření vlastního nezávislého stanoviska
na zá!,-ladě prostudování publikace, která je k dispozici
ve VUGK -- OBIS Bratislava všem zájemcům.
Ing. Milan Klimeš,
Ing. Alfréd Nejedlý,
za ČSNK pro FIG
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Dnem 3. listopadu 1989, po delší nemoci opustil naše
řady bývalý vedoucí střediska geodézie v Prostějově
Ing. Karel Letocha.
Narodil se 12. 6. 1913 ve Vídni, po r. 1918 se jeho rodiče přestěhovali
do Vrahovic u Prostějova.
Reálku
vystudoval v Prostějově (1931) a zeměměřický obor
na České vysoké škole technické v Brně (1935). Již
v době vysokoškolských studií byl svým spolužákům,
bydlícím v Kaunicových kolejích, vzorem svou pílí
a prospěchovými výsledky.
Po studiích byl v r. 1935 přijat jako aspirant do katastrální měřické služby v Užhorodě a pracoval na novém mapování obcí v okrese SvaTava (Podkarpatská
Rus). Po záboru tohoto území hortyovským Madarskem
v r. 1938 byl služebně převeden na Moravu s přidělením
ku katastrálnímu měřickému úřadu v Prostějově. Odtud
byl v r. 1940-41 povolán na výpomoc k polním triangulačním pracím na jihovýchodní Moravě, potom v letech 1942-44 k novému měření okresních měst Kroměříž, Hranice, Rožnov, Místek, a po válce v r. 1946-48
byl přeložen k autentifikačnímu odd. katastrálního měřického úřadu v Olomouci na měřické práce pro scelování
pozemků. K mateřskému úřadu v Prostějově se vráil
v r. 1949, kde později v r. 1954 byl pověřen vedením
okresního měřického střediska (OMS).
Na všech pracovištích, kde působil, ať již na měřických pracích v poli nebo v kanceláři, projevoval se jako
přemýšlivý a pokrokový pracovník, vedený snahou
jak práci zlepšit, zracionalizovat, nebo celý problém
technologicky dořešit. A bylo jeho nevšední a příkladnou
vlastností, že své návrhy, nápady a praktická řešení
si nenechal pro sebe, alc publikoval je také pro širší
využití.
V tomto smyslu v průběhu let 1941-1983 uveřejnil
v našich odborných časopisech Zeměměřický obzor,
Zeměměřictví, Geodetický a kartografický obzor celkem 29 hlavních článků, k nimž náměty bral z praxe
a pro praxi, takže měly charakter zlepšovacích návrhů.
Úsekově a tematicky se týkaly jak prací novoměřických
(polních, výpočetních i kancelářských), tak také prací
prováděných na SG a souvisejících s JEP a EN.
V okresních novinách "Socialistická vesnice" a "Život
Prostějovska"
v letech 1957-59 uveřejnil pro informaci občanů a propagaci prací na SG 20 článků z tematiky provádění HTUP, meliorací a socializace venkova.
V období vzniku byly jeho návrhy a články aktuální
a měly plný význam. Některé byly a dosud jsou citovány
v geodetických sbornících, ale i v literatuře právnické
(viz např. Pospíšil, B.: Právní aspekty a problémy
evidence nemovitostí, ČSAV, 1975), jiné byly vývojem
překonány.
Celoživotní průkopnická, publikační, odborná i propagační činnost Ing. K. Letochy byla oceněna titulem
"Nejlepší pracovník resortu ÚSGK" (1966), resortním
Čestným uznáním za dlouholetou činnost v geodézii
(1968), medailí a čestným uznáním ONV Prostějov za
záslužnou činnost pro NV (1970, 1975).
Od r. 1974 žil na odpočinku v Hrubčicích u Prostějova, kde byl místopředsedou ZO ČS. svazu zahrádkářů.
Zájem o geodézii však neztratil, nebot ještě před nemocí
navrhoval pro tvorbu digitální ZMVM v obcích s klasickým scelením využít originálů polních náčrtů vyhotovených a měřených metodou polygonometrickou.
Na poslední cestě 10. listopadu 1989 v obřadní síni
městského hřbitova v Prostějově se zasloužilým pracovníkem geodézie se rozloučila jeho rodina, zástupci
Geodézie Brno s. p., spolupracovníci z SG a četní
přátelé.

Dne 12. dubna 1989 zemřel významný německý kartograf, profesor a ve~oucí Il:"l:stitutu k~rt.ogra~e Hannoverské univerzity, vICe-prezldent Mezmarodm k~rtografické asociace (ICA), Prof. Dr. - Ing. Werne~r LIChtn~~,
na následky zákeřné, zhoubné choroby ve veku nedozltých 44 let.
..
Prof. Lichtner vystudoval v 1. 1965-1970 g,eodezl~
na Hannoverské univerzitě, kam se po krátke praxI
vrátil v r. 1974 jako vědecký asi~tent. V!. 197y6?os~h~
vědecké hodnosti doktora, kdyz svou dlsertacm praCl
zaměřil na kartografii a její vazbu na výpočetní techniku. V r. 1980 se habilitoval pro oblast počítačové kartografie a v r. 1981 působil jako "mimořádný" profesor
na univerzitách v Bayeruthu a Darmstadtu. V Darmstadtu získal v průběhu roku místo řádného profe.sora.
Od r. 1984 působil jako řádný profesor na Instl~utu
kartografie Hannoverské univerzity a současně Jeho
vedoucí.
.
.
y
,
Prof. Werner Lichtner se zapsal do lustone svetove
kartografie řadou významných prací. Jeho 74 vědecký.ch
publikací se zaměřilo na několik okruhů problémů, spJatých především s počítačovou kartografi~. P?'tří k nim
mapování a mapová tvorba pomocí l?očl~aču. (!,ra~trové" i vektorové přís~upy), automatlCka, ~lg}talIzac~
a rastrově- vektorova konverze, rozpoznavanl obrazu
a geoinformační systémy, integrac~ ydigitálních map~vých dat v navigačních systémech, Jez byly rozpr~covavány s předními firmami zabývajícími s~ auto~o.b~lo,:o~
navigací a tomu přizpůsobenou elektromkou, dlgltalnlml
výškovými a digitálními krajinnými ~odely a konečně
měřením pro potřeby hydrografie, ze~méll!~,ba~hyme:
trickým v Atlantickém oceánu a klasIfikaCI sedImentu
pomocí sonaru.
y
. y'
.
,
.
Prof. Lichtner byl téz velmI cmny v narodmch a mczinárodních organizacích. V ~. 1~71 ~e ,stal čleynem
exekutivy Německé společnosti umverZltmch zememěřičů, v r. 1978 členem organizačního výboru ISP kongr~su v Hamburku, od r. 1985 členem Bavorské akade~1C
věd (DGK) a předsedou její kartografické
komIse
a předsedou Německé pracovní skupiny počítačové kartografie (AgA). V r. 1986 s~ stal prezi~entem v~decké
komise E pro topografickou mterpretaCl Evropske organizace pro experimentální fotogrammetrický
výz~u~
(OEEPE) a členem Evropské komise l?ro s,tandard.lzacl
digitálních mapových dat v automobllovych navIgačních systémech elektronického prům~~lu. V r. 1?87 byl
na světovém kongresu ICA v Morelu zvolen vlce·prezidentem.
Prof. Lichtner několikrát navštívil Československo.
Byl členem programového výboru mezinárodní konfe:
ence Euro Carto VI v r.1987 v Brně,kde přednesl velmI
zajímavý referát týkající se konverze vektorových
a rastrových dat. Měl živý zájem o dění u nás, p~dl?oroval a v praxi rozvíjel myšlenku uvolňování mezmarodního napětí a spolupráce kartografů, zejména ze zemí
s různým společenským zřízen,ím. B~l .oblíb~n .pro ~v~
příjemné vystupování, vybrane chovam a mIlé ~ednya,m.
Zajímalo jej vše nové a neustále P!okazoyal mlmora,?nou schopnost tvůrčí práce. Jak Jsem SI mohl ověnt
při pobytu na jeho pracovišti krátc.e před smrtí konc~1I}
r. 1988, měl u svých zaměstnancu a spolupracovmk,!
pověst náročného a erudovaného vedoucího a současne
člověka se širokým a dobrým srdcem. Již těžce nemocen,
pracoval velmi usilovně. Kromě výu~y ka:rtogra.fie
řešil řadu projektů se západoněmeckými podnIky a IP:
stitucemi, působil jako poradce (expert) pro více nez
100 firem z celého světa, zejména v USA.
V profesoru Werneru Li<:I:tnerovi ztr~c~ syět~vá k,:trtografie vynikajícího odbornlka. Jeho orlg~nalm ná~ety
a myšlenky budou ještě dlouhá léta rozvíJeny a aplIkovány. Ti, kteří ho znali osobně, ztrácejí v něm přítele
a neobyčejného člověka.

Čest jeho památce!

Čest jeho památce!
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Albert, K. H. - Schindler, G.: Některé aktuální aspekty
sběru a využití dat dálkového průzkumu Země,
s. 110-113.
Lang, H. - Haas, G.: K oddělenému zpracování pro·
vozně.hospodářských a výrobně.organizačních infor·
mací automatizovanými postupy, s. 113-114.
Nestler, B. - Sehwuraek, H.: Typový projekt výpočetní
techniky "Automatizovaná dokumentace nemovitostí
(Colido)"-současný
stav a další rozvoj, s.115-117.
TVeber, H.: Příspěvek o přesnosti optického určení krát·
kých délek, s. 117-119.
Sehiitze Bettina: Přesnost protínání vpřed s trigonomet·
rickým určením výšek při krátkých vzdálenostech,
s. 119-12l.
Poitz, H.: Výpočet prvků orientacc při transformaci
pomocí RECTIMATU CM, s. 122.
Hoffmeister, H.: Základy teorie chyb a technologie prů'
myslových měřických systémů, s. 123-127.
Nguyen Due Hop: Výzkum vlivu refrakce na výsledky
nivelace a opatření pro jejich evidenci nebo vyloučení,
s.127-130.
Miiller Jllartina: Rozbor vlivu chyb modelování pro
určení geometrické přesnosti topografických map,
s. 130-133.
Saeher, G.: Výzkum využitelnosti nového filmu VF-45
pro pozemní fotogrammetrii, s. 133-134.
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Schindler, G.: Další rozvoj technologií inženýrské geodé.
zie využívající tok dat do počítače, s. 146-148.
Hillert, V. - Freitag, P.: Kapacita počítače, určeného
pro pracovní místo A 7150, pro řešení geodetických
a kartografických úloh, s. 149-150.
Biirger, M.: Využití počítače pracovního místa pro oblast
vědeckotechnických informací, s. 151-152.
Rumler Elke: Využití počítače pracovního místa A 7150
v technologii DIKART, s. 151-154.
Berger, G.: Současný stav důlně měřickýchmetod orientace podzemních děl v NDR, s. 154-157.
Pross, E.: Geometrické vady v kosmických fotogram.
metrických snímcích a možnosti jejich odstranění,
s.157-159.
Albert, K. H.: Prověrka hraničních znaků na státní hranici mezi NDR a ČSSR, s. 159-16l.
Ogrissek, R.: Průvodce výzkumem a výklad historie
kartografie, s. 162-164.
Thomas, H.: Digitální model terénu a konstrukce vrstevnic pomocí počítače, s. 165-167.
Gentseh, D. - Plotner, L.: Aspekty projektování systému řízení kartografické banky dat, s. 167-17l.
Hager, A. - Hanka, P. - Steinieh Annelies: Další rozvoj metod mapování šelfú. s. 171-173.
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~1Iontag, H.: Ke stavu určování geodetických a geodynamických parametrů metodami kosmické geodézie,
s. 182-185.
Hoffmeister, H.: Měření uvnitř objektu při skeletové
výstavbě v SSSR, s. 185-189.
Ro~le, 1YI.: Fotogrammetrické metody při tvorbě automatizované_ho informačního systému geodézie a kartografie v CSSR, s. 189-190.
Zimmermann,
B.: K periodizaci historie geodézie, s.
190-194.
Frankenberger. R.: Studium informatiky v podnikové
škole VEB Kombinát geodézie a kartografie v Eichwalde, s. 195-197.
Krakau, TV.: Kartografická fotosazba v devadesátých
létech. s. 197-198.

Kern, H. C. - Papsdorf, Gisela: K digitalizaci topografických map, s. 198-199.
Cramer, K. H.: Problémy údržby uživatelského programového vybavení, s. 200-20l.
Reinhols, A.: Zkušenosti s využitím zařízení KARTOFLEX při tvorbě topografických map pro zemědělství. na základě leteckých snímků, s. 201, 202.
Sestler. B. - Sehwuraek, H.: Využití CAM - pracoviště
v evidenci nemovitostí, s. 203-204.
Zappe, A.: Vznik odborně jednotně orientovaných pracovních kolektivů v geodézii a kartografii v NDR,
s. 205-207.
J1au, H . .1.: Zhotovování map podzemních vedení,
s. 208-210.
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Haaek, E.: 2. vydání Mapy světa 1 : 2 500000 s mimoí'ádným doplňkovým seznamem zkvalitněného obsahu mapy, s. 216-220.
Pross, E.: Digitální značky kartografické banky dat,
s. 220-222.
Sehonfelder, G.: Pozemkové ekologické mapy pro bu·
doucí rozvoj úzomí, s. 222-224.
Behrens, .1.: Mapy místních půdních a agroklimatických
podmínek pro podniky rostlinné výroby s využitím
dat dálkového průzkumu, s. 225-227.
Beierl, R. Honieke, F.: Kartografický počítačový
informační systém (KIRS) ochrany životního prostředí NDR na mikropočítači A 6402, s. 227-229.
Reinhold, A.: Mezinárodní úroveň a stav přístrojové
techniky ve využití videotechniky v zemědělství,
s. 230-23l.
Hopfner, .1.: Datové struktury v digitálním reliéfním
modelu, s. 232-235.
Moser, Jl1.: CAD/CAM a grafické programové vybavení.
s.235-237.
Detrekoi. A.: Výzkum dalšího rozvoje fotogrammetrie
a dálkového průzkumu v Maďarské lidové republice,
s.237-238.
Lieberaseh, R.: Geodézie a kartografie v době Francouzské revoluce 1789-1799, s. 238-240.
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Haaek, E.: 30 let Komise pro psaní geografických 'jmen
v kartografických dílech NDR, s. 254-256.
TVoska, E.: Psaní a používání exonym v kartografických
dílech v NDR, s. 256-257.
Driesel, G.: Bezchybná výroba a její v)·znam v boji za
vysokou kvalitu výrobků, s. 258-260.
.'
Henning, H.: Plánování a zpráva o v)'konech v eVIdencI
v Berlíně, s. 261-263.
Stiehler, S. Freitag, P. TVestfeld, G.: Příprava
a využití osobního počítače A 7150 VV na provozech
VEB Kombinat geodézie a kartografie, s. 263-266.
K'Useh, Jl1.: Nasazení osobního počítače A 7150 ,do
automatizovaného systému umístění kartografickeho
popisu spolu s laser~vou exposicí, s. 266-268.
Bch1'ens, .1. - Sehulz, R.: Jednoduché metody určení
ploch v zemědělských podnicích, s. 268-270,.
"
lrmer, )lI. TVojdziak, R.: Možnosti automatlzovam
kartografického rozhodování (generalizace). s. 270272.
Baer, B. Kouba, .T.: SpolupráccVEB Kombinát
geodézie a kartografie (NDR/KTK) a Výzkumnéh,o
ústavu geodetického, topografického a kartografickeho (ČSSR/VÚGTK) v oblasti vědeckotechnických
informací, s. 273.
Schiiler, R.: Inerciální měřicí systémy v Riemannově
prostoru, s. 274-276.
. ,
.
Greiner-lI1ai.
H.: Výzkum magnetlckych vazeb meZI
.iádrem a obalem' a její vlivy na rotaci Země. R.
276--278.
Scholer, H.: 150 let fotografie. s. 278.

Přináší ukázky realizací krbů v rodinných domcích, bytech i rekreačních objektech. Uvádí architektonické a dispoziční zásady navrhování krbů a kresby, schémata a pe~
spektivní pohledy.
360 stran, 404 obrázků, 9 tabulek, váz. 75 Kčs

Příručka objasňuje hlavní příčiny závad, chyb a nedostatků krytin, způsobených projektem, volbou materiálu, počasím, neodborným provedením, stárnutím, extrémními
klimatickými vlivy aj.
168 stran, 215 obrázků, 20 tabulek, váz. 23 Kčs

Obsahuje základní provozní, energetické a ekonomické
požadavky saun. Popisuje parametry různých druhů saun,
jejich tepelně technické řešení, osvětlení, elektrické rozvody, konstrukční a architektonické řešení.
160 stran, 10 obrázků, 19 tabulek,
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